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ارائه خدمات ۲۴ ساعته واحد 
امداد و راهنماي زائران در حج

 زائران مراقب گرمازدگي
در ایام تشریق باشند

همینصفحه2

رهنمود

معجزه حج 
بار دیگ��ر اراده ی نافذ الهی، مؤمنین را در زادگاه 
توحید و بارگاه رحمت و فضل ربوبی و بر گرد کعبه ی 
دلها و در ساحت قبله ی جانهای مسلمین عالم گرد 
آورده و ن��دای ملکوتی: و اّذّن ف��ی الّناس بالحّج، بر 
فواص��ل طبیعی و تحمیلی برادران مس��لمان فائق 
آم��ده و انبوه دلهای��ی را که با ایمان و عش��ق و نیاز 
یکس��ان می تپند، به س��وی مرکز توحید و وحدت 
امت کش��انیده اس��ت. س��الیان دراز، دست جهل و 
عناد، سعی کرده اس��ت خانواده ی بزرگ اسالمی را 
در آن واحد، هم از ریشه ی اعتقادی اش وهم از علقه 
و پیوند فیمابین ایمانی اش جدا کند، اما از این س��و 
نیز همه ساله، فریضه ی حج، درس توحید و وحدت 
را، در کالب��د این خانواده ی کهنس��ال و ریش��ه دار 
تزریق می کند و هر س��ال شکوفه های تازه یی، بیش 
از گذش��ته، تجدید بهار ایمان و حیات دینی و انس 
و موّدت اس��المی را، نوید می دهد، و س��اخته های 
دست دشمن را باطل می س��ازد. این معجزه ی حج 
اس��ت که علیرغم وجود درگیریه��ا و منازعاتی که، 
در آن، حکومتهای مس��لمان بارها در برابر یکدیگر 
صف آرایی کرده اند، هرگز پیوندهای فکری و عاطفی 
و ایمانی میان ملتهای مسلمان قطع نشده و تأثیرات 

متقابل این ملتها همواره رو به افزایش بوده است.
پیام به کنگره عظیم حج    28 / 2 / 1372

اجراي طرح داوطلبین سالمت 
در حج ۹۳ براي اولین بار

همایش سراسري روحانیون 
کاروان ها در مكه برگزار شد

دشمن وحدت امت اسالمي را نشانه گرفته است
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در همایش زائران اهل سنت:
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دکتر سیدعلي مرعشي به عموم زائران به ویژه زائران مسن تر تاکید کرد در 
عرفات و منا از پیاده روي هاي غیر ضرور بپرهیزند و مراقب گرمازدگي باشند. 
رئیس مرکز پزش��کي حج و زیارت از زائران بیمار و مسن خواست در این چند 
روز باقي مانده به ایام تش��ریق از حضور در اماکن پر ازدحام و انجام طواف هاي 
مستحبي پرهیز کنند. رئیس مرکز پزشکي حج با توصیه به زائران براي داشتن 
خواب کافي، گفت: استراحت و خواب کافي به زائران کمك مي کند اعمال واجب 
را بتوانند با انرژي کافي انجام دهند. وي به ضرورت رعایت بیشتر بهداشت فردي 
به دلیل ازدحام جمعیت به ویژه در ایام تشریق اشاره کرد و بیان داشت: زائران 
به ویژه س��المندان باید با رعایت بهداش��ت فردي مراقب سالمت خود باشند. 

مرعشي از زائران خواست داروهاي خاص خود را در هنگام اعمال به همراه ببرند 
زیرا دارو ها به حد نیاز وجود دارد ولي همراه داشتن داروهاي خاص که هریك از 
بیماران استفاده مي کرده اند و به آن عادت دارند براي خود آن ها بهتر خواهد بود. 
رئیس مرکز پزشکي حج با تاکید بر اینکه در هنگام حرکت براي رمي جمرات 
حتما یك بطري آب کوچك از چادرهاي محل استقرار به همراه خود بردارند و 
در ساعات اولیه و یا پایاني روز که هوا خنك است براي رمي اقدام نمایند. دکتر 
مرعشي خواستار شد، زائران حتما در بین ساعات ۱۰ تا ۱۶ در چادرهاي کاروان 
در منا به استراحت بپردازند و از پیاده روي در گرما جدا خوداري کنند. زائران روز 

پنجشنبه مکه مکرمه را به سمت مشاعر مقدسه ترك خواهند کرد.

زائران مراقب گرمازدگي در ایام تشریق باشند

یکی از سؤاالتی که درباره امام محمدباقر علیه السالم مطرح است این است که 
ایشان چگونه و به دست چه کسی شهید شد؟ احادیثی وارد شده که ائمه اطهار 
علیهم السالم با شهادت از دنیا می روند نه با مرگ طبیعی. امام علی علیه السالم 
فرمود: از مرگ گریزی نیست، کسی که کشته نشود می میرد. همانا برترین مرگ، 
کشته شدن )در راه خدا( است، سوگند به آن که جان علی در دست اوست، هزار 
ضربت شمشیر آسانتر است از یك بار مردن در بستر. امام رضا علیه السالم فرمود: 
به خدا سوگند از ما )ائمه( نیست مگر اینکه مقتول و شهید می شود. متاسفانه 
جزئیات تاریخ شیعه، با توجه به عواملی – مانند دشمنی ها، سخت گیری ها، عدم 
اهتمام برخی، نبود امکانات الزم و ... – آنطور که باید به دست ما نرسیده است. 
از این رو، درباره ش��هادت امام محمدباقر علیه السالم اطالعات زیادی در دست 
نیس��ت. لذا گفته شده: ش��هادت امام محمد باقر � علیه السالم � در ایام خالفت 
هشام بن عبدالملك بود و گفته شده ابراهیم بن ولید بن عبدالملك بن مروان، 
امام باقر � علیه السالم � را به زهر، شهید کرده و احتماالً به امر هشام بوده است.  ابن 
شهر آشوب نقل کرده، شهادت امام باقر � علیه السالم � به دست ابراهیم بن الولید 
بود که به واسطه زهر، امام را مسموم کرده است.  همین قول را عالمه مجلسی نیز 
نقل فرموده است. بعضی فقط شهادت امام باقر � علیه السالم � را به دست بنی امیه 
نقل کرده اند که امام را مسموم نموده اند همانطور که پدر بزرگوارشان امام سجاد 
� علیه السالم � را مسموم نموده اند.  بحرانی نیز ضمن نقل شهادت امام توسط بنی 

امیه، نسبت شهادت را به فرد دیگری از مأموران، نسبت می دهد.

وصیت های امام محمدباقر علیه السالم
امام باقر علیه الّس��الم به پس��رش امام صادق علیه الّس��الم وصّیت کرد و 
فرمود: »مرا در لباسی که روز جمعه با آن نماز می  خواندم، کفن کن، و عّمامه  ام 
را بر س��رم بپیچ و قب��رم را چهار گوش کن و به اندازه چهار انگش��ت از زمین، 
بلن��د گردان، هنگام دفن، بندهای کفنم را باز کن«. روایت ش��ده: امام صادق 
علیه الّسالم فرمود: »پدرم در وصّیت خود نوشت: او را در سه جامه کفن نمایم، 
یکی از آنها روپوش��ی بود که آن حض��رت در روز جمعه با آن نماز می  خواند، و 
دیگری جامه  ای بود و سّومی پیراهن بود«. من به پدرم عرض کردم: این مطلب 
را چرا می  نویسی؟ )نیاز به نوشتن نیست(، فرمود: از آن می  ترسم که مردم در 
مورد تکفین من با تو ستیز کنند، اگر آنها گفتند پدرت را با چهار یا پنج کفن، 
تکفین کن، س��خن آنها را گوش نکن، عّمامه  ام را بر س��رم بپیچ، و عّمامه جزء 

کفن به شمار نمی  آید، بلکه کفن آن است که بدن به آن پیچیده شود.
نیز روایت شده که امام صادق علیه الّسالم فرمود: پدرم به من فرمود: »ای 
جعفر! فالن مبلغ از اموال مرا وقف گریه کنندگان کن، تا ده سال در سرزمین 

منی، هنگام اعمال منی )در حّج( برای من گریه کنند«.
همچنین نقل شده: امام باقر علیه الّسالم هشت درهم برای مراسم عزاداری 
خود، وصّیت کرد، و آن ح ضرت، این کار را از »سّنت« می  دانست، زیرا پیامبر 
اکرم صلّی الّل علیه و آله )در ماتم شهادت جعفر طّیار( فرمود: »برای آل جعفر، 

غذا تهیه کنید، زیرا آنها به عزاداری اشتغال دارند«. 

نحوه شهادت امام محمدباقر)ع( وآخرین کالم ایشان
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حجت االسالم والمس��لمین "س��یدعلي قاضي عس��کر "در 
همایش زائران اهل س��نت ایراني گفت: دشمنان اسالم با تفرقه 
انگیزي و اختالف افکني در بین مذاهب و فرق اسالمي، مترصد 
از هم گس��یختگي و فروپاشي امت اس��المي هستند. به هوش 

باشیم ، دشمن وحدت امت اسالمي را نشانه گرفته است.
توطئه بیگانگان، منافع شخصي و اهانت کنندگان

سرپرس��ت حجاج ایران��ي در ابتداء با نقل داس��تان معروف 
پدري ک��ه به تك ت��ك فرزندان��ش چوب های��ي داد و از آن ها 
خواست آن ها را بشکنند و آن ها توانستند و بعد دسته اي چوب 
داد و گفت همه را با هم بش��کنند و نتوانستند، ادامه داد: مساله 
وحدت یك موضوع عقلي است و عالوه بر این، ما معتقد به اصل 
ُقوْا« هم هستیم و از ما  قرآني »َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل الّلِ َجِميًعا َواَل َتَفَرّ

خواسته شده است که با یك دیگر نزاع نکنیم و متحد باشیم.
وي موضوع س��خنراني خود را بررسي علل و عوامل اختالف 
میان امت اس��المي، نح��وه پیدایش آن ه��ا و عواملي که به این 
تفرقه ها دامن مي زند اعالم و نخستین عامل را دخالت بیگانگان 

معرفي کرد.

   توطئه اجانب
حجت االسالم والمس��لمین قاضي عس��کر با تاکید بر این که 
از گذش��ته انگلس��تان عامل تفرقه ش��ناخته مي ش��د، افزود: 
اس��تعمارگر پیر هم��واره در تالش براي ایج��اد اختالف میان 
ملت ها بوده و از این طریق منافع خودش را تامین کرده اس��ت. 
ای��ن نقش امروز ه��م ادامه دارد و البته االن کش��ورهایي مانند 
آمریکا هم به این فعالیت هاي مخرب اضافه ش��ده و هدف شان 

ایجاد از هم گسیختگي در امت اسالمي است.
سرپرس��ت حجاج ایراني به حمایت دائمي آمریکا و انگلیس 
از رژیم اشغال گر، به عنوان نمونه اي آشکار از اقدامات آن ها علیه 
امت اسالمي اشاره و تاکید کرد: اسم این کار را حق دفاع از خود، 
براي اس��رائیل مي گذارد و به این سوال، جوابي نمي دهد که آیا 
فقط رژیم صهیونیس��تي حق دفاع از خود را دارد و مردم غزه در 

برابر این همه تخریب و ویراني حق دفاع از خود را ندارند؟!
نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت با یادآوري این نکته که 
در تمام منطقه و ش��مال آفریقا، استعمارگران در حال تخریب 
منابع مسلمانان و ایجاد اختالف هستند، اظهار داشت: مثال در 
پاکستان پهبادهاي آمریکایي، مراسم عروسي را بمباران و بعد 
ادعا مي کند که ما تروریس��ت ها را بمباران کرده ایم. حال آن که 
این ها خودشان تروریست پرورند و حاال از جانب این تروریست ها 
احساس خطر مي کنند. چرا که بسیاري از تروریست هاي مورد 
حمایت این ها در س��وریه، از کشورهاي اروپایي آمده اند و حاال 
این ها نگرانند که اگر این افراد به کشورهاي ش��ان برگردند، چه 

میزان برایشان مشکالت درست خواهند کرد.
سرپرست حجاج ایران به ادعاي مبارزه با تروریسم آمریکایي ها 
و حمالت صورت گرفته به تاسیس��ات حیات��ي و چاه هاي نفتي 
س��وریه را مثال زد و بیان داشت: آنان براي اینکه سال هاي سال 
دس��ت سوریه پیش کش��ورهاي غربي دراز باش��د و آن ها از این 
طریق هم به اقتصادش��ان رونق بدهند و هم سلطه شان را بر این 
کشورها حفظ کنند. دست به این اقدامات مي زنند. در عراق نیز 
به اسم مقابله با تروریسم به دنبال برگشتن به این کشور هستند 

و این ها یعني حضور اجانب در کشورهاي اسالمي.
نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت با تاکید بر آشکار بودن 
نقش عوامل بیگانه در اختالف افکني میان مسلمانان به موضوع 
شبکه هاي ماهواره اي تفرقه انداز اشاره کرد و گفت: یك مرکز اصلي 

آن ها در انگلستان است و یك مرکز دیگرشان در آمریکاست؛ آیا 
مي توان تصور کرد در کشورهاي غربي شبکه هایي وجود داشته 
باش��د و به مقدسات شیعیان و اهل تسنن توهین کنند، اما آن ها 

بي خبر باشند و از این کارها حمایت نکنند؟
وي با اش��اره به منافع سرشار مادي کشورهاي غربي از محل 
جنگ هاي مختلف در منطقه، ادامه داد: آن ها به هیچ وجه حاضر 
نیس��تند که اجازه بدهند در مناطق تحت س��یطره خودش��ان 

ناامني به وجود بیاید تا پیش رفت شان کند یا متوقف شود.

   منافع شخصي
سرپرس��ت حجاج ایران��ي دومین عامل را منافع ش��خصي 
برخي افراد دانسته و اظهار داشت: گاهي مردم به فردي اعتماد 
مي کنند، ام��ا بعد از مدت ها متوجه مي ش��وند که او یك عامل 

وابسته به استکبار جهاني بوده است.
حجت االسالم والمسلمین قاضي عسکر با استناد به آیه »َمْن 
َقَتَل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْلَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل الَنّاَس َجِميًعا« 
گفت: اکنون برخي کارهاي کامال ضداسالمي را اسالمي معرفي 
مي کنند، قرآن براي جان انس��ان ها چنین ارزش��ي قائل است، 
اما ش��ما مي بینید که افراد جاهل و نادان، شیعیان، مسیحیان 
و... را جلوي دوربین با چاقو س��ر مي برند و بعد هم شعار الل اکبر 

سر مي دهند.
نماین��ده ولي فقی��ه در امور ح��ج و زیارت نقط��ه خطرناك 
موضوع را شرعي  جلو ه دادن این اقدامات از سوي برخي عناصر 
جاه طلب دانست و یادآور شد: متاسفانه جهان اسالم گرفتار این 
مساله است و ش��ما مي دانید که در همین جا برخي بودند که از 

همین گونه فتاوا مي دادند و اخیرا باالترین مقام عربستان اعالم 
کرد که این فتواها خالف اسالم است.

سرپرس��ت حجاج ایراني گفت: امروز به نام اس��الم فجایعي 
رقم مي خورد که هیچ ک��س تصورش را هم نمي کرد و یك عده 
عالم نم��ا از این گونه رفتارها حمایت و ب��راي چنین رفتارهایي 

مجوز صادر کنند.

   بي احترامي به مقدسات
حجت االسالم والمس��لمین قاضي عس��کر با اش��اره به روایت 
»ِسَباُب الُْمْسِلِم ُفُسْوٌق، َوِقَتالُُه ُكْفٌر« که در منابع اهل سنت و شیعه 
آمده، افزود: قرآن به ما دستور داده است که به مقدسات دیگران، 
حتي بت پرستان و اهل کتاب توهین نکنیم، این قرآن اجازه اهانت 
به مقدس��ات دیگران را به ما نمي دهد. در جنگ هاي صدراسالم 
ه��م، وقتي برخي ش��عار مي دادن��د الیوم یوم الملحم��ه، پیامبر 

)صلي الل علیه وآله( فرمودند که بگویید الیوم یوم المرحمه.
نماینده ولي فقیه به دیدارهاي مکرر خود با علماي ش��یعه و 
اهل سنت در ایران اش��اره و اضافه کرد: همه آن ها معتقدند که 
توهین به مقدسات یك دیگر حرام است، اما برخي مي آیند عوام 

را تحریك کرده و اختالفات را شعله ور مي کنند.
امیرالح��اج در پایان با تاکید بر این که حج تجلي وحدت امت 
اس��المي اس��ت، گفت: بیایید در بلدامن الهي پیمان ببندیم که 
براي تعالي اس��الم و رش��د و ترقي کش��ور با هم کار کنیم که در 
این صورت فواید وح��دت، به همه آحاد جامعه خواهد رس��ید. 
همه باید با هم باش��یم تا ان شاالل بتوانیم هم کشور خودمان را از 
اختالفات دور نگه داریم و هم الگویي براي دیگر کشورها باشیم.

همایش سراسري روحانيون كاروان ها در مكه برگزار شد
همایش سراس��ري روحانیون، معین و معینه ه��اي کاروان هاي حج تمت��ع 93 در دارهادي 
مکه مکرمه برگزار شد.در این همایش که آخرین نشست سراسري روحانیون پیش از ایام تشریق 
بود و با حضور حدود ۶۰۰ روحاني، معین و معینه برگزار ش��د، در ابتدا حجت االسالم والس��لمین 
سیدعلي قاضي عسکر، سرپرست حجاج ایراني به ارائه بحث و سخنراني پرداخت.سپس مهندس 
س��عید اوحدي رئیس سازمان حج و زیارت در سخناني به تش��ریح وضعیت حج 93 و نحوه ارائه 
خدمات در ایام تش��ریق پرداخت.بعد از وي، آقاي محمدرضا امامي مدیر برنامه ریزي و ارزشیابي 
بعثه مقام معظم رهبري توضیحاتي را درباره فرم هاي نظرس��نجي توزیع شده درمیان روحانیون 
ارائه و حجت االسالم والمسلمین سیدجواد مظلومي معاونت فرهنگي بعثه، توصیه هایي را درباره 

برنامه هاي فرهنگي حین ایام تشریق و بعد از آن ارائه کرد.

 دشمن وحدت امت اسالمي را 
نشانه گرفته است

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در همایش زائران اهل سنت:
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اجراي طرح داوطلبين سالمت در حج 93 براي اولين بار
اولین جلس��ه هم اندیش��ي با داوطلبین س��المت حج تمتع 93 با حضور تعدادي از 
پرستاران و پزشکان زائر در مکه مکرمه برگزار شد.اولین جلسه هم اندیشي با داوطلبین 
س��المت حج تمتع 93 با حضور تعدادي از پرس��تاران و پزش��کان زائر و با س��خنراني 
دکتر س��یدعلي مرعشي رییس مرکز پزش��کي حج و زیارت، دکتر پیرحسین کولیوند، 
رییس کارگروه بهداش��ت و درمان حج وزیارت و مدیرعملیات مني مرکز پزش��کي حج 
و دکترع��ادل مقصودي معاون حج و عمره مرکز ودکتر نادري رییس بیمارس��تان مکه 
مکرمه برگزار ش��د.این هم اندیش��ي در راس��تاي آش��نایي زائرین با فعالیت هاي مرکز 
پزش��کي در عربستان و اس��تفاده از پیش��نهادات س��ازنده و هماهنگي الزم به منظور 

استفاده از ظرفیت پزشکان و پرستاران زائردر ایام تشریق برگزار گردید.

ارائه خدمات ۲4 ساعته واحد امداد و راهنماي زائران در حج
واحد امداد و راهنماي حجاج ایراني در س��ال جاري 
با س��ازماندهي ۵ نیروي س��تادي ش��امل مدیران حج و 
زیارت اس��تان هاي تهران، لرس��تان، ایالم و سیستان و 
بلوچس��تان و یك نف��ر عوامل س��تادي در خدمت زوار 

وحجاج ایراني مي باشد.
 دفت��ر ام��داد در مجموع��ه داربنی��ان روب��روي هتل 
دارهادي س��تاد مکه مکرمه قرار دارد که با استقرار شیفت 
۲۴ س��اعته براي پاسخ گویي به مراجعان تلفني و حضوري 
و ابالغ و پیگیري اجراي ش��یفت ها و همچنین سرکشي و 
نظارت و هدایت ش��یفت هاي امدادي در مس��جدالحرام و 
ایس��تگاههاي امداد ویلچري و پیگري امور گمشدگان در 

صحنه مي باشد.
صحب��ت الل رحماني مدیر حج و زیارت اس��تان تهران 
و مس��ئول واحد امداد وظایف و برنامه ه��اي واحد امداد را 
ایجاد ش��یفت امداد رس��اني با ویلچر از ایستگاههاي غزه و 
ش��عب عامر به مسجدالحرام، صدور و ابالغ احکام و وظایف 
ش��یفت ها به عوام��ل کاروان ها و مجموعه ها ب��راي اجرا و 
پیگیري امور زائران گمش��ده تا مرحله پیدا شدن و تعیین 
تکلیف و اجراي جلسات توجیهي و آموزشي براي عوامل و 

زائران کاروان ها و مجموعه ها دانست.
وي گف��ت: دفت��ر ام��داد و راهنم��اي زائ��ران از مورخ 
93/۶/۲۱ همزم��ان با ورود اولی��ن کاروان هاي مدینه قبل 

به مکه به صورت ش��بانه روزي فعالیت خود را با ۴ پرس��نل 
شروع کرد.

وي افزود: ش��یفت هاي امداد همزمان با ورود کاروان ها 
با 3 ش��یفت ۲ نفره ۶ س��اعته داخل و بیرون مسجد الحرام 
شامل پش��ت چراغ سبز و پش��ت مقام ابراهیم و باب سالم 
)پله برقي( با اس��تفاده از عوام��ل پیش گروه مجموعه هاي 
مک��ه راه اندازي و از مورخ ۶/3۰ /93 با افزایش کاروان هاي 
ورودي مکه با استفاده از ظرفیت عوامل کاروان ها 3 شیفت 
دیگر شامل باب فهد تا ایستگاه کدي و باب فهد تا باب مروه 

به شیفت هاي قبلي اضافه شده است.
رحماني با توج��ه به انجام تخریب ه��اي اطراف حرم 
و فاصله زیاد ایس��تگاههاي غزه و ش��عب عامر با مس��جد 
الحرام اعالم ک��رد: جهت رفاه حال زائ��ران ناتوان، طرح 
اس��تقرار تع��داد 3۰ ویلچر در ایس��تگاه هاي فوق با بهره 
گیري از عوام��ل کاروان ها براي امداد رس��اني به زائران 

مسن و کم توان انجام مي شود.
مس��ئول واح��د ام��داد تع��داد عوام��ل کاروان ه��ا و 
مجموعه ه��اي مکه و مدینه و عوامل س��تادي مدینه که تا 
کنون براي این منظور اس��تفاده شده را 3۶۴ نفر اعالم کرد 
و اف��زود: تا کنون بیش از ۸۰۰ مورد امداد رس��اني با ویلچر 
براي زائران کم توان و مس��ن انجام ش��ده اس��ت و بیش از 
۱۶۰۰ مورد راهنمایي حضوري براي زائرین گرامي داشته 

ای��م و حدود ۵۰ نفر با خودرو ام��داد و همراهي امدادگر به 
کاروان منتقل شده اند.

رحمان��ي در خصوص پیگیري زائرین گمش��ده گفت: 
تاکن��ون 3۲نفر زائر گم ش��ده بیش از ۸ س��اعت و ۲ نفر 
بیش از ۲۴ س��اعت داش��ته ایم که یکي از این دو نفر بعد 
از ۲۴ س��اعت در کوه صفا پیدا ش��د و یك زائر تهراني که 
به علت تصادف به بیمارس��تان سعود الفیصل و سپس به 
بیمارستان س��ینا منتقل شده بود به علت همراه نداشتن 
کارت شناس��ایي بعد از ۶ روز با تالش پیگیر عوامل امداد 

و ستاد مکه مکرمه پیدا شد.
مس��ئول واحد امداد، نقطه عطف فعالیت واحد امداد را 
در ایام تشریق دانس��ت و خاطر نشان کرد: یکي از اقدامات 
مهم در ایام تش��ریق که در راهنمایي زائران نقش اساس��ي 
دارد نص��ب عالئم راهنما براي هدای��ت زائران به چادرها و 

خیمه هاي کاروان هاي ایراني مي باشد.
وي افزود: امس��ال نیز به مانند همه س��اله دفاتر امداد از 
روز هش��تم ذي الحجه در عرفات و مني ایجاد و با استفاده 
از ۱۱۰ نف��ر از عوامل س��تادي مکه و مدین��ه و 33۰ نفر از 
عوامل کاروان ها و مجموعه ها در قالب شیفت هاي امدادي 
در مکاتب و مسیرها و محل هاي تجمع زائران کاروان ها در 
عرفات و مشعر و مني و مسیر جمرات سازماندهي شده و به 

راهنمایي زائران مي پردازند.

کاروان ورزش ای��ران ب��ا کس��ب ۴ طال در کش��تی فرنگی، 
دوومیدان��ی و تکواندو به قزاقس��تان ک��ه در رده چهارم جدول 

رده بندی قرار دارد نزدیك شد. 
ورزش کش��ورمان در ش��رایطی به چهاردهمین مدال طال 
رسید که در دوره گذشته بازی های آسیایی که به میزبانی چین 
برگزار شد، به بیست مدال طال دست پیدا کرد و عنوان چهارمی 

را به خود اختصاص داده بود.
در یازدهمین روز از بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی، 
کاروان ایران موفق ش��د توس��ط حبیب الل اخالق��ی و مهدی 
علیاری در کش��تی فرنگی، احس��ان حدادی در پرتاب دیسك 

و مسعود حجی زواره به ۴ مدال طال دست یابد.
همچنین سعید عبدولی که با حق خوری داوران از رسیدن 
به فین��ال باز مان��د، در نهایت به مدال برن��ز وزن 7۱ کیلوگرم 
کشتی فرنگی دست یافت. سوسن حاجی پور هم در دیدار نیمه 
نهایی وزن ۵3- کیلوگرم مقاب��ل حریفی از چین تایپه مغلوب 

شد و به مدال برنز رسید.
با توجه به کس��ب این مدال ه��ا، کاروان ای��ران در پایان روز 
یازده��م بازی های آس��یایی، صاحب ۱۴ مدال ط��ال، ۱۱ نقره و 
۱۰ برنز شد و جایگاهش در رتبه پنجم این بازی ها را قطعی کرد.

بر ای��ن اس��اس، کاروان ورزش ایران که برای رس��یدن 
به رتبه چه��ارم بازی های آس��یایی به رقابت با قزاقس��تان 
می پردازد، در فاصله اندکی با کاروان ورزش این کش��ور که 
تاکن��ون ۱۵ مدال طال، ۱۶ نقره و ۲۵ برنز را بدس��ت آورده، 

قرار گرفته است.
مدال آوران ایران در هفدهمین دوره بازی های آسیایی:

   ملدال طلال: نجم��ه خدمت��ی )تیراندازی(، محس��ن 
محمدس��یفی )ووشو(، محسن ش��ادی )روئینگ - قایقرانی(، 
محمد دانش��ور )کایرین - دوچرخه س��واری(، بهداد س��لیمی 

)وزنه ب��رداری(، اس��ماعیل عبادی )تیراندازی ب��ا کمان(، رضا 
یزدانی )کش��تی آزاد(، مس��عود اسماعیل پور )کش��تی آزاد(، 
میثم مصطفی جوکار )کشتی آزاد(، پرویز هادی )کشتی آزاد(، 
مس��عود حاجی زواره )تکواندو(، احس��ان حدادی )دوومیدانی 
- پرت��اب دیس��ك( و حبی��ب الل اخالق��ی و مه��دی علیاری 

)کشتی فرنگی(.
   ملدال نقره: نرج��س امام قلی نژاد )تیران��دازی(، الهه 
منصوریان )ووش��و(، تیم تیراندازی تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان، 
حمیدرضا الدور )ووش��و(، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر، 
کیانوش رس��تمی )وزنه ب��رداری(، لیال رجب��ی )پرتاب وزنه(، 
آروین معظمی گودرزی )دوچرخه سواری(، احمدرضا طالبیان 
)کایاك تك نفره قایقرانی( و علی آقامیرزایی و س��عید فضل الل 

)کایاك قایقرانی( و عزت الل اکبری )کشتی آزاد(.
    مدال برنز: س��جاد عباس��ی )ووش��و(، تی��م روئینگ 
چهار نفره بانوان، س��ولماز عباس��ی )روئینگ - قایقرانی(، تیم 
روئینگ دو نفره مردان، تیم کامپوند مردان، حس��ین عسگری 
)دوچرخه س��واری(، آرزو حکیمی )کایاك تك نفره قایقرانی(، 
ع��ادل مجللی )کانو قایقرانی(، سوس��ن حاجی پور )تکواندو( و 

سعید عبدولی)کشتی فرنگی(.
 هفدهمین دوره بازی های آس��یایی تا روز ۱۲ مهرماه ادامه 
خواهد داش��ت و کاروان ورزش ایران در رش��ته های کش��تی 
فرنگی، کاراته، والیبال، بس��کتبال و حتی بوکس شانس کسب 
مدال طالس��ت و به نظر می رسد در روزهای آینده ورزش ایران 

می تواند خود را به بیست مدال طالی دوره گذشته برساند.
 البته کس��ب عن��وان چهارمی دوره گذش��ته ب��ه عملکرد 

ورزشکاران قزاقستان نیز بستگی دارد.

 فاصله تا بیست 
زیاد نیست!

كاروان ایران به یک مدالی 
قزاقستان رسيد
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دریچه
وادی عرفان و شعور

جواد محدثی
در »عرف��ات« گروه  هایی را می بینی، 

درهم فشرده و انبوه در رفت و آمدند.
صداها بلند اس��ت، لهجه ها و زبان ها 
متفاوت است. هر گروهی در پی راهنمای 
خویش، در رفت و آم��د و انجام اعمالند. 
این صحنه، یادآور قیامت کبری اس��ت. 
در محش��ر نیز، امت ها، گروه ها، دس��ته 
دس��ته برانگیخته می ش��وند. امت  ها در 
پی پیامب��ران و رهب��ران خویش اند. هر 
گروهی با پیامبر خودشان می آیند و امید 

به شفاعتش دارند.
ب��از هم،  صحن��ه حیرانی اس��ت که 
قبول ش��ده اند یا رد؟ با ای��ن وصف، با 
گری��ه و تضرع، ب��ا ناله و نی��از، بکوش 
که خود را در جمع بخش��وده شدگانی 
وارد کن��ی، در این صحرا، انس��ان های 
ش��ریف، اولی��ا الل، دل ه��ای پ��اك ،  
نیت های خالص، چش��م های اشکبار و 
اهل دل، بس��یارند. برکت آنها، رحمت 
الهی فرو می ریزد. بکوش که مش��مول 

آن رحمت شوی.
وقتی همه دس��ت ها به س��وی خدا 

دراز اس��ت، و قت��ی چش��م ها همه به 
درگاه رحمت حق اس��ت، وقتی دل ها 
همه از خوف و خش��یت، لبریز اس��ت، 
وقت��ی گردن ها در براب��ر عظمت الهی 
کج اس��ت و هم��ه و همه ی��ك چیز از 
خ��دا می خواهند؛ آن ه��م »رحمت« 
می پن��داری ک��ه آفری��دگار رحمان، 
مأیوس ش��ان می کند؟ و غفران خویش 
را دری��غ م��ی دارد و آرزویش��ان را به 

سنگ می زند؟
به همین جهت گفته اند: »بزرگ ترین 
گن��اه ب��رای آن ک��ه در عرف��ات حضور 
می یابد، آن است که خیال کند خداوند او 
را نیامرزیده است.« مگر راز حج، چیزی 

جز رسیدن به رحمت خداست؟

نشانه شناسي حج
حج سراس��ر نشانه اس��ت. کعبه، مقام، حرم، عرفات، مشعر، منیف 
طواف، س��عي، حلق، قرباني، رمي همه و همه رمز است و نشانه. کعبه 
یك سنگ نشان است که ره گم نشود. کعبه بیت عتیق است و عتیق به 
معني آزاد است و این آزادي، آزادي دائمي است. خداوند در دو مورد در 
قرآن عبارت بیت العتیق را به کار برده است. انسان هاي مومن و عاشق با 
بدن و جامه پاك همصدا و همدل به گرد این خانه آزاد طواف مي کنند تا 
صف ممتاز آزادي و آزادي را در خود تجلي دهند. مردم به گرد خانه آزاد 
طواف مي کنند  تا از هر آنچه غیر خدایي است آزاد شوند و همه قدرت و 
عظمت و شوکت را فقط و فقط در ذات خداوند بجویند و ببینند تا دیگر 

نمودهاي پست مادي آنان را به خود مشغول نکند.
امام صادق )ع( در کالمي گران سنگ مي فرمایند: کعبه کعبه است 
چون بیت المعمور چهار رک��ن دارد، چون عرش خدا را نیز چهار ضلع 
است و تمام معارف الهي بر پایه چهار کلمه است: سبحان اهلل، الحمد 

اهلل، الاله االاهلل و اهلل اکبر تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر.
طواف هفتگانه با تقدس و ارزش��ي که این ع��دد دارد نمازي دوري 

است به گرد این چهار رکن آسماني. سعي بین صفا 
و مروه، باز هم هفت شوط، رمزي است براي تثبیت 
ای��ن چهار کلمه در دل و جان. صفا و مروه از ش��عائر 
الهي اند و قرآن از سعي بین آن دو به عنوان طواف یاد 
کرده است. در سعي بین صفا و مروه عبد از معصیت 
به اطاعت فرار مي کن��د. هروله در این مکان از گناه 
به طرف اطاعت و از غیر خدا به سمت خدا گریختن 
است. حجراالسود دس��ت خدا در زمین و استالم و 
بوسه بر آن زدن فضیلتي بسیار دارد. رمز این استالم 
این اس��ت که مؤمن ب��ا خدا بیع��ت مي کند و عهد 
مي بیندد که دیگر دس��ت به گناه دراز نکند. استالم 
حجر امضاي تعهدنامه بین عبد و خداوند است. عبد 
با عقد این قرارداد دیگر با غیرخدا قرارداد نمي بندد و 

دست به سوي غیر خدا دراز نمي کند.
مقام ابراهیم جاي پاي انساني است که همه چیز 
خود و حتي فرزند دلبندي که در پیرانه سر خدایش 
نصیب کرده بود در راه خدا بخش��ید. مقام جاي پاي 

معماري اس��ت که بنای��ي را برمي اندازد نه براي خود ک��ه براي خدا و 
خداون��د این بنا را براي یکدلي و میثاق م��ردم مي خواهد. مقام مکاني 
اس��ت که در خلف آن باید نماز گزارد اما ن��ه هر نمازي بلکه نمازي که 
پس از طواف واجب است و آن یعني نمازي چون نماز ابراهیم خواندن 
و پاي به جاي پاي ابراهیم نهادن و چون ابراهیم خلیل چهره به س��وي 
پدیدآورنده آسمان ها و زمین گرداندن و از هر معصیتي روي برتافتن و 
خود را از زمره مش��رکین خارج کردن. اگر این نماز با خشوع و حضور و 
خلوص و خضوع نباشد، نمازگزار بر جاي پاي ابراهیم گام ننهاده است.

بیرون رفتن از بیت جهت وقوف در عرفات، وادي کس��ب شناخت، 
مشعر، صحراي افزایش شعور و مني قربانگاه همه خواهش هاي نفساني 
براي س��اختن انس��ان در ابعاد مختلف اس��ت. مؤمن آنگاه که در این 
وادي ها خود را س��اخت اجازه بازگش��ت و ورود مج��دد به بیت را پیدا 
مي کند. حاجي آنگاه که در عرفات آلودگي ها و پلشتي ها را از خود زدود 
و چونان زماني که از مادر زاده مي شود پاك گردید عازم مشعر مي شود 
تا در آنجا ضمن برگرفتن س��الح مبارزه با ش��یطان شبي را در صحرا با 
کفني که به تن دارد سپري کند و بداند و بفهمد که از 
خود هیچ چیزي ندارد. هر چه است خداست و همه 
روي به سوي او دارند. بامدادان با عزمي راسخ ضمن 
تبریك و شادباش عید به رمي جمره عقبه مي رود تا 
نشان دهد پاك شدن و شناختن خود و خداي خود 
بدون مبارزه با شیطان ابتر است. پس باید شیطان را 
در هم کوفت و همه خواهش هاي نفساني را در قالب 
گوس��فند، گاو و یا شتري قرباني کرد. زیبایي ظاهر 
را نی��ز با حلق کردن باید به دور ریخت تا همه وجود  
حاجي خالص براي خدا شود. حال رخصت بازگشت 

به حاجي داده مي شود.
آنچه در سرتاس��ر حج موج مي زند و حاجي باید 
ب��ه آن توجه کند اطاعت محض اس��ت و بي چون و 
چرا اعمالي انجام دهد که از زمان آدم ابوالبشر تمام 
مؤمنی��ن، صالحین، انبیا و اولیا انج��ام داده اند. این 
نشانه گمانه هایي بیش نیست و شاید قطره اي باشد 

از دریاي بیکران معارف حج.

تاثير سفر مكه 
امام صادق )علیه السالم( فرمود:

َما ِمْن َسَفر َأْبَلَغ ِفی لَْحم َو ال َدم 
َة َو َما َأَحٌد  َو ال ِجْلد َو ال َشْعر ِمْن َسَفِر َمكَّ

َیْبُلُغُه َحتَّی َتَنالَُه الَْمَشقَُّة.
هیچ سفری مانند سفر مّکه در گوشت و خون و 

پوست و موی انسان تأثیر نمی گذارد و هیچ کس 
جز با سختی و مشقت به آنجا نمی رسد.

 الکافی: ۴۱/۲۶۲/۴

طواف هفتگانه 
با تقدس و ارزشي كه اين 

عدد دارد نمازي دوري 
است كه به گرد اين چهار 
ركن آسماني. سعي بين 
صفا و مروه، باز هم هفت 

شوط، رمزي است 
براي تثبيت اين چهار 

كلمه در دل و جان
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سبوی عشق
ورود به ایام آسمانی

لحظه ها، روزها و قافله عمر به چش��م 
برهم زدنی از کنار م��ا می گذرند و دیگر 
ب��ه هیچ روی، بازگش��تی ندارند و فقط و 
فقط برای ما حسرتش می ماند و به تعبیر 

لسان الغیب:
بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین

کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس
ام��ا بعضی از لحظه ه��ا و روزهایی 
هس��تند که دیگر بی نهای��ت منحصر 
به فرد هستند و برای هر انسانی شاید 
یك بار اتف��اق بیفتد که این »ش��اید 
یك ب��ار« هم باز ج��ای تردید و تأمل 
دارد و ممکن اس��ت همان یك بار هم 
ب��ه وق��وع نپیون��دد و آن درك »ایام 
معلوم��ات« در س��رزمین وح��ی، در 
جوار خانه خ��دا و در صف تجار اللهی 
برای یك انس��ان اس��ت که قسمت و 
نصیب��ش گش��ته ک��ه این ای��ام را در 
حض��ور حضرت��ش و در خانه حضرت 

دوست به عنوان مهمان باشد.
»ای��ام معلوم��ات«- ده��ه نخس��ت 
ذی الحجه- ایامی اس��ت که با ش��عور و 

دانش و آگاهی همراه است. 
آگاهی و دانش��ی که تنها دل س��پید 

می خواهد، نه معلومات اکتسابی. 
به تعبیر موالنا:

دفتر صوفی سواد و حرف نیست
جز دل اسپید همچون برف نیست

ای��ام معلومات، ایامی اس��ت که به 
تعبی��ر ق��رآن کریم باید خ��دا را به یاد 
آوری��م در روزهای معی��ن، این ایام را 
قدر بدانیم و با ذکر و دعا، آن را س��پری 
کنیم و از خویش��ن خویش رها ش��ویم 
و کمت��ر به ام��ور دنیوی بیندیش��یم تا 
به ای��ام نورانی و منحص��ر به فرد »ایام 
مع��دودات« تش��ریق وارد ش��ویم و با 
معرفت و ش��عور، پای به وادی عرفات و 

مشعر بگذاریم.

بخشش خداوند
امام صادق )علیه السالم( 
فرمود: »کسی که حّج انجام 
دهد و خدا را اراده کند و 
قصد ریا و شهرت طلبی 
نداشته باشد قطعاً خداوند او 
را خواهد بخشید.

وسائل الشيعة: 109/11 
ثواب االعمال: 2/70

میقـات اول 
ــف  مـوق
كوي دوست

صدرالمتألهین شیرازي فیلسوف بزرگ 
جهان اس��الم و واضع حکم��ت متعالیه که 
خود، هفت بار پیاده از ش��یراز به مکه مکرمه 
و مدینه منوره س��فر کرد و سرانجام نیز جان 
در راه دوس��ت نهاد و در بص��ره جان به جان 
آفرین تسلیم کرد، مباحث اولیه امور عامه و 
طبیعیات فلسفه خود را تحت عنوان مراحل، 
المرحله االول��ي و المرحله الثانی��ه... آورده 
است. اما ایش��ان در الهیات، از مباحث خود 
تحت عنوان الموقف االول و الموقف الثاني... 
نام برده است. علت این اختالف آن است که 

شخص سالك در مراحل طبیعیات و تعقل، در حال سفر و ارتحال مراحل 
است و محل توقف نیست. ولي ش��خص مسافر به حدود مقصد که رسید 
و از مش��اهده طلیعه جمال محبوب، به زانو درآمد، یاراي رفتن را از دست 
مي دهد و دم به دم، حال وقفه در سیر و توقف از حرکت در او ایجاد مي شود 

و لذا مالصدرا مباحث مربوط به الهیات را موقف نام گذاشته است.
چشم مسافر که بر جمال تو افتد
عزم رحیلش بدل شود به اقامت

ش��اید به همین خاطر هم باش��د که از میقات به موقف تعبیر کرده اند 
چرا که موقف محل توقف عبد براي رؤیت بیش��تر طلیعه جمال یار است. 
اولین موقف، میقات اس��ت و میقات محلي براي احرام عمره و حج است 
که در پنج موضع تعیین ش��ده است: مسجد شجره یا ذوالحلیفه، جحفه، 

وادي عتیق، یلملم و قرن المنازل.
همه آناني که به دیار دوس��ت مي شتابند موظفند در یکي از میقات ها 
محرم ش��ده و لباس معمول، از تن به در آورند و لباس احرام بپوش��ند و با 

نداي لبیك اللهم لبیك رو به حرم یار نمایند.
  آستانه ورود به حرم کبریا

میقات، آس��تانه س��ر منزل مقصود به حرم کبریایي اس��ت. توقف به 
انتظار اذن دخول و شستش��و دادن خود از گناهان و آلودگي ها و کس��ب 
آمادگي براي شرفیابي به ساحت مقدس پروردگار مقتضاي ادب بندگي 

و رسم عبودیت است.
و بي س��بب نیس��ت که غس��ل قبل از احرام از وظایف مستحبه قاصد 
کعبه است و بعد از غسل، خلع از همه البسه و آرایش هاي تشخص برانگیز 
و حرم��ت آنها و ب��ر خود پیچیدن دو قطعه پارچه س��فید رنگ س��اده و 
نادوخته و بي تکمه، براي باور خلع از دنیاس��ت. چرا که زائر کفن پوش، از 
دنیا و مافیها بریده، و خواس��ت خود را فاني درخواست خدا کرده تا آنگاه 

که وارد میدان تسلیم و انقیاد مطلق مي شود فریاد برآورد که:

لبیك ، اللهم لبیك، لبیك ال شريك 
للك لبیلك، ان الحملد و النعمله لك 

والملك، ال شريك لك لبیك.
بعد از احرام اس��ت که محرم وارد حریم 
قداس��ت گش��ته و واجد موقعی��ت خاصي 
مي ش��ود. اینجاس��ت که باید ق��در خود را 
بشناس��د و رعایت حریم حرمت را بنماید و 
مراقب گوش و چش��م و دس��ت و پا و بیني و 

زبان و تمام جوارح وجودي خود باشد.
  ترس و اضطراب اولیاء دین

اولیاء دین و مقربان حضرت دوس��ت، در 
وقت احرام و گفتن لبیك، به کلي خود را مي باختند، رنگ از رخسارش��ان 
مي پرید، بدنشان را رعش��ه مي گرفت و صدایشان در گلو گره مي خورد و 
گاه بیه��وش بر زمین مي افتادند. همه ترس و اضطراب این اولیاء از آن بود 
که مي ترسم قبولم نکنند و به لبیکم، ال لبیك و ال سعدیك، پاسخ گویند.

ام��ام باقر)ع( از رس��ول خدا نقل مي کند که فرمود: ه��ر که هفتاد بار 
از روي ایم��ان و اخالص لبیك بگوید، خداوند هزار هزار ملك را ش��اهد 

بیزاري و برکناري او از آتش و نفاق قرار مي دهد.
  اهمیت حفظ زبان در حال احرام

محرم در حال احرام باید مراقبت��ي جدي از زبان خود بنماید چرا که 
معاصي و گناهان بس��یاري از ناحیه زبان دامنگیر وجود آدمي مي شوند. 
باید توجه داش��ت که زبان جرمش کوچك و جرمش عظیم است، کارش 
س��بك و بارش س��نگین اس��ت، به آس��اني در دهان مي چرخد ولي آن 
چنان وزر و وبالي بر گردن انس��ان مي گذارد که تخلص از فشار عذابش به 
آس��اني میسر نیست و بي سبب نبوده است که حضرت رسول اکرم )ص( 
م��ي فرماید:آیا عل��ت افتادن مردم با صورت در می��ان آتش، چیزي جز، 

درو شده هاي زبانشان مي باشد؟
و نیز فرموده اس��ت: ایمان بنده اي مستقیم و درست نخواهد شد، مگر 
آن که قلبش مستقیم گردد و قلب او مستقیم نمي شود مگر آن که زبانش 

مستقیم گردد.
نکته اینجاس��ت که محرم آس��انتر مي تواند از محرماتي چون صید و 
قتل و امثالهم امتناع ورزد اما جدا ش��دن از محرمات زباني بسیار مشکل 
اس��ت. و چه نیکو فرموده است رسول گرامي اس��الم که هر کس ساکت 
ش��د نجات یافت. بي پروایي در حال احرام و چش��م و گوش و زبان را آزاد 
گذاش��تن و از فحش و ناسزا و س��خن چیني و نظر بازي و چشم ناپاکي و 
بدگوی��ي از رفیق و این و آن، پرهیز ننم��ودن، همه هتك حرمت میزبان 

است، آن هم در سر سفره میزبان.
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حاجی نمونه
ناسازگاری ممنوع

اف��راد بش��ر، ه��ر چ��ه از خوبی ها 
بهره مند باش��ند، باز ممکن اس��ت در 
برخی ش��رایط گرفت��ار کم حوصلگی، 
بهانه گیری و ناس��ازگاری ش��وند و به 
همی��ن دلیل، هم خود و ه��م دیگران 

را ناراحت کنند. 
رس��ول خدا)صلی الل علیه وآله( در 
س��فری که به حج مش��رف می ش��دند، 
فرمودن��د: »م��ن کان س��ییءالخالق و 
الجوار فال یصحبنا.« کسی که بداخالق 
است و به همسایه خود بدی می کند، با 

ما همراه نشود. 
دلیل این س��خن واضح اس��ت زیرا 
آن کس ک��ه در وضعیت عادی کج خلق 
بوده و همس��ایه آزاری می کند، هنگام 
س��فر و برخورد با سختی ها و مشکالت، 
رفتاری به مراتب نامناسب تر با دیگران 

خواهد داشت. 
علی بن ابیطالب)علیه الس��الم( کمی 
ناسازگاری با همس��فران را از نشانه های 
جوانمردی در س��فر برش��مرده اس��ت. 
امام صادق)ع( فرمود: »مس��افرت و سیر 
منازل، توش��ه انسان را تمام،  اخالق را بد 
و لباس را فرسوده می کند.« در مسافرت 
نظم زندگی عادی مردم به هم می خورد و 
در غذا و استراحت و مکان آنان تغییراتی 

ایجاد می شود. 
این امور که خود به خود موجب تغییر 
در روحی��ه و اخالق آنان می گ��ردد، لذا 
باید مس��افران تالش کنن��د تا در چنین 
وضعیتی، همس��فران خود را خس��ته و 

دل آزرده نکنند. 
ناس��ازگاری آنچنان مذموم است که 
امام باقر)علیه الس��الم( به نقل از رس��ول 
خدا)ص( فرم��ود: »اگر ناس��ازگاری در 
برابر چش��م مردم مجس��م ش��ود، هیچ 
آفری��ده ای از مخلوق��ات خداون��د از آن 

زشت تر نخواهد بود.«

حق حج چيست؟
امام سّجاد )علیه السالم( فرمود:

»حّق حّج بر تو آن است که بدانی، حّج 
وارد شدن به محضر رّب و پرورش دهنده 
تو است، و گریختن از گناهانت به سوی او 
است، و در حّج توبه ات پذیرفته می شود، 
و ادای تکلیفی است که خداوند آن را بر تو 

واجب گردانیده بود.«
من ال یحضره الفقیه: 3۲۱۴/۶۲۰/۲

حجت االسالم والمسلمین محمدتقی رهبر
گفته ش��ده برای نخستین بار حضرت اس��ماعیل پرده ای بر روی 
کعبه کش��یده اس��ت. بعدها قریش نیز چنین می کردند و پرده داری 
کعب��ه برای آن��ان منصبی ویژه به حس��اب می آم��د. در روایات اهل 
بی��ت)ع( گرفتن پرده کعب��ه و تضرع و دعا در آن حال آمده اس��ت و 
نقل ش��ده که حضرت علی بن الحسین)علیه الس��الم( فراوان چنین 

می کردند. 
  ارکان کعبه 

چه��ار زاویه کعبه را ارکان کعبه گویند که هر یك نام خاصی دارد. 
رکن ش��مالی را عراقی، رکن غربی را ش��امی، رک��ن جنوبی را یمانی 
و رکن ش��رقی را رکن حجراالس��ود می نامند چون حجراالس��ود در 
این رکن است.حجراالس��ود یا سنگ س��یاه از اجزای بسیار مقدس 
خانه کعبه اس��ت. حجراالسود در گوشه ش��رقی به ارتفاع یك متر و 
نیم از زمین قرار گر فته اس��ت. در روایات ش��یعه و سنی نقل شده که 
حجراالسود از سنگ های بهشتی است که همراه آدم)علیه السالم( به 
زمین آمده است. همچنین در روایتی از رسول الل)ص(، حجراالسود 
به منزله دس��ت راس��ت خداوند خوانده ش��ده که در روی زمین قرار 
گرفته اس��ت و مردم با دست کشیدن بر آن و بوسیدنش، گویی با خدا 
بیعت و اطاعت خدا را تثبیت می کنند. در روایت آمده اس��ت که این 
س��نگ در آغاز سفید بوده اما گناهانی که فرزندان آدم انجام داده اند، 
آن را س��یاه کرده است. استالم و بوسیدن حجراالسود مورد سفارش 
روای��ات قرار گرفته و در نقل ها آمده که رس��ول خ��دا)ص( مقید به 

استالم و بوسیدن آن بوده اند. 
  ملتزم 

قس��متی از دیوار کعبه را که در یك س��وی آن حجراالس��ود و در 
سوی دیگرش باب کعبه قرار دارد،  ملتزم می نامند.

در ازدحام کنونی، استالم حجراالسود بسیار مشکل است و موجب 
آزار دیگران می شود و بخصوص برای خواهران که با نامحرمان برخورد 
خواهند کرد، خالی از اش��کال نیست. با توجه به این نکات، چنان که 
اس��تالم حجر برای حاجی به راحتی مقدور نبود، بدان اصرار نورزد و 
خانم ها از آن خودداری کنند. این محل از آن روی ملتزم نامیده شده 
است که مردم در آن قسمت به دیوار ملتزم می شوند و دعا می خوانند. 
از رس��ول خدا)ص( نقل شده اس��ت که فرمود:  ملتزم محلی است که 
دعا در آنجا مستجاب می شود و هیچ بنده ای نیست که در آنجا خدا را 

بخواند و خداوند دعایش را مستجاب نکند.  
  حطیم 

یک��ی از نقاط مقدس که در میان درب خانه کعبه و حجراالس��ود 
قرار دارد، نقطه ای اس��ت که آن را حطیم می نامند و گفته اند حطیم 
مابین حجراالسود و مقام ابراهیم و زمزم و حجر اسماعیل است. حجر 
اسماعیل در قسمت شمالی کعبه، دیواری به ارتفاع ۱/3۰ متر وجود 
دارد که قوس��ی شکل است و حجر اس��ماعیل نامیده می شود. حجر 
اسماعیل نیز یادگاری است از زمان ابراهیم و اسماعیل که خانه کعبه 
را بن��ا کرده اند. نقل های تاریخی حکایت از آن دارد که اس��ماعیل در 
همین قس��مت کنار بیت الل الحرام زندگی می کرده و خیمه گاه او در 
همین جا بوده اس��ت. مادرش هاجر نیز با وی در این مکان می زیسته 

و پس از رحلت در آنجا دفن شده  اند. 
  مقام ابراهیم 

یکی از نقاط بس��یار مقدس مس��جدالحرام، محلی است که مقام 
ابراهیم نامیده می ش��ود. این مقام یکی از ش��عائر الهی خوانده شده 

و آن سنگی اس��ت که حضرت ابراهیم)علیه الس��الم( بر آن ایستاده 
و بن��ای خانه کعبه را باال برده اس��ت. بر روی این س��نگ اثری از پای 
ابراهیم)علیه الس��الم( دی��ده می ش��ود و اکنون در مس��جدالحرام 
در فاصل��ه ۱3 متری کعبه در یك ضریح کوچ��ك و محفظه بلورین 
نگهداری می شود. حاجیان باید نماز طواف واجب را نزد مقام ابراهیم 

بجای آورند.
چاه زمزم از دیگر آثار قدیمی مسجدالحرام است. این چاه در قسمت 
شرقی مس��جدالحرام و کمی فاصله با حجراالسود قرار دارد و همانند 
دیگر مش��اهد حج، از آثار ابراهیم و اس��ماعیل و هاجر است. اکنون در 
کنار صحن مس��جدالحرام، سردابی اس��ت که به چاه زمزم راه دارد و 
زائران در آنجا از آب زمزم می نوشند. در روایات اهل بیت)علیه السالم( 

نوشیدن از آب زمزم مورد سفارش قرار گرفته است. 
  مسعی 

مس��عی محلی اس��ت که حجاج باید در آنجا میان کوه صفا و مروه 
به س��عی بپردازند. خداوند در قرآن از صفا و مروه به عنوان شعائرالل 
یاد کرده است. صفا و مروه دو کوه کوچکی است که صفا در دامن کوه 
ابوقبیس و م��روه در دامن کوه قیقعان ق��رار دارد. فاصله این دو کوه 
امروزه به صورت س��النی دو طبقه س��اخته شده است که محل سعی 
اس��ت و البته زائران شیعه در طبقه فوقانی سعی نمی کنند زیرا سعی 

باید بین دو کوه باشد. 
  مسجد جن 

یکی دیگر از مساجد معروف مکه، مسجد جن است. گویند سبب 
نام یافتن این مسجد به مسجد جن، از آنجاست که سوره مبارکه جن 
در این مکان بر پیامبر)ص( نازل ش��ده اس��ت. مسجد جن در ناحیه 
شمالی مسجدالحرام در کنار خیابان مسجدالحرام، نزدیك قبرستان 
حجون )کمی بعد از پل حجون( قرار دارد. خواندن نماز در این مسجد 

و دو رکعت نماز تحیت مستحب است.

شناخت از مکه
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حج به عنوان نشانه 
امام علی )علیه السالم( فرمود:

»َجَعَلُه ُسْبَحانَُه َعالَمًة لَِتَواُضِعِهْم 
ِتِه«. لَِعَظَمِتِه َوِاذعانَُهْم لِِعزَّ
»خداوند حّج را نشانه قرار داد تا 
بندگان در برابر عظمت او فروتنی 
نموده، به عّزت و بزرگواری 
پروردگار اعتراف کنند.«
نهج البالغه، خ۱

زمزم در دوران ابراهیم و اسماعیل
»سقایه اسماعیل)ع(« در آغاز به صورت چشمه ای از زمین خشك 
بیرون زد و هاجر کوش��ید با خاك و رمل، اطراف آن را مس��دود کند تا 
آب هدر نرود و او و فرزندش بتوانند از آن اس��تفاده کنند و در این حال 
بود که آن فرش��ته مقرب که برای مددکاری دو مهمان غریب خدا آمده 
بود، به هاجر گفت: »ساکنان این وادی،  از تشنگی هراس نداشته باشند. 
چه، این چشمه ای است که مهمانان خدا از آن خواهند نوشید.« و بدین 
گون��ه با بیان نقش تاریخی زمزم، هاج��ر را آرامش داد و نه تنها هاجر و 
اس��ماعیل که قبایل صحرانشین حوالی مکه نیز بر سر سفره زمزم گرد 
آمدند تا جامعه نخستین »ام القری« را تشکیل دهند و پرندگان صحرا و 
وحوش و طیور به سوی آن چشمه شتافتند تا ریزه خواران زمزم شوند... 
از روایات چنین برمی آید که ابراهیم و اسماعیل این چشمه را به صورت 
چاهی درآوردند تا از دستبرد حوادث مصون بماند و آب آن فزونی گیرد 

و کفاف ساکنان و مسافران را بدهد.
در حدیث مفصلی که از قول امام صادق)علیه الس��الم( درباره حوادث 
مکه و بنای کعبه و تحوالت زمزم و ش��رح حال ابراهیم و اسماعیل و وقایع 

دیگری در این خصوص در کتب حدیث آمده است. چنین می خوانیم:
»اسماعیل)علیه السالم( از کمی آب به ابراهیم)علیه السالم( شکایت 
کرد. آن گاه خداوند بزرگ به ابراهیم فرمود که چاهی را حفر کند تا حاجیان 
از آن بنوش��ند. سپس جبرئیل فرود آمد و چاه آنان؛ یعنی زمزم را حفر کرد 
تا آب آن نمودار گش��ت. آن گاه جبرئیل به ابراهیم گفت در چاه فرود آید. 
بسم الل... بگوید و آن را از چهار گوشه حفاری کند که یکی از این زاویه ها به 
طرف بیت الل بود و از هر یك از این چهار زاویه،  چشمه ای جوشید و جبرئیل 
و ابراهیم از چاه خارج ش��دند و جبرئیل به ابراهیم گفت:  از این آب بنوش و 
برای فرزندانت دعا کن و به طواف کعبه بپرداز که این چش��مه ای است که 
خداوند برای فرزندان اس��ماعیل پدید آورده است...« از صدر و ذیل روایت 
فوق چنین استناد می شود که گفت وگوی ابراهیم و اسماعیل درخصوص 

کم آبی مکه، پس از بنای کعبه و انجام مراسم حج بوده است. 
فاکه��ی، تاریخ نگار مکه از قول عثمان بن س��اج از »وهب بن منبه« 
چنین نقل می کند: »سرزمین مکه در آن روزگار آب نداشت و به همین 
جهت کس��ی در آنجا س��اکن نمی ش��د تا این که خداوند زمزم را برای 
اس��ماعیل پدید آورد و ب��ه دنبال آن، مکه آبادان��ی گرفت و قبیله ای از 

»جرهم« به هوای آب در آنجا مسکن گزیدند...«

عثمان بن ساج اضافه می کند: »زمزم اثر پای جبرئیل است.«
اسماعیل ذبیح بیش از صد سال در جوار حرم زیست تا روزی که بدرود 
حیات گفت و در جوار کعبه و در حجر اسماعیل آرمید و فرزندان اسماعیل 
در آن سرزمین مأوی گزیدند و قبال جرهم که پیوند سببی با اسماعیل و با 
فرزندان اسماعیل برقرار کرده بودند، جامعه شهر مکه را تشکیل دادند و آب 
زمزم همچنان سرچشمه حیات مکیان بود، اما از آنجا که نسل ها و جوامع از 
آفات اعتقادی و اخالقی همواره سالم نمی ماند، جرهم نیز از صراط مستقیم 
ترسیم شده به وسیله ابراهیم و اسماعیل منحرف شدند و نعمت خداوندی را 
ناسپاسی کردند و سرانجام آن ناسپاسی این شد که نعمت حق زوال پذیرد.

فاسی، مؤلف »شفا الغرام« می نویسد: »آب زمزم همواره در ختیار مردم 
مکه بود و از آن بهره مند می ش��دند تا این که جرهم حرمت کعبه و حرم را 
شکستند و در نتیجه زمزم از آنها گرفته شد و طی گذشت برهه ای از زمان 

اثری از آن برجای نماند.«
در این که چه عواملی موجب اختفای زمزم بوده است، میان مورخان و 

محققان اختالف نظریه وجود دارد.
برخی معتقدند عوامل جغرافیایی در این امر مدخلیت داش��ته است. 
یاقوت حموی درباره زمزم می نویسد: »سال ها گذشت و بر اثر آمدن سیل و 

باران، زمزم پوشیده شد و اثری از آن به جای نماند.«
عبدالمطلب و حفر زمزم

عبدالمطلب،  نیای گرامی پیامبر گرامی)ص( را منزلتی است رفیع. او 
چهره برجسته بنی هاشم و قریش و برترین مرد موجه مکه بود که سقایت 

حاجیان را برعهده داشت. مقام و منزلت عبدالمطلب، عالوه بر شخصیت 
خانوادگی اش، ایمان و ش��جاعت و بزرگواری و کیاس��ت او بود که جایگاه 
اجتماعی او را در میان مکیان و اعراب منطقه موجه می س��اخت و داستان 
گفت وگوی او با ابرهه که به قصد ویران کردن مکه آمد بود، در تواریخ معروف 

است که از عظمت این شخصیت و روح بلند او حکایت دارد.
به همین دالیل بود که خداوند افتخار حفر زمزم و سقایت حاجیان را به 
او ارزانی داشت. درست متعاقب پایداری اش در حرم و وفاداری اش نسبت 
ب��ه بیت الل بود که آن خواب تاریخ��ی را دید و هاتفی وی را مأمور حفر چاه 
زمزم ساخت. ازرقی در اخبار مکه، از زهری نقل می کند: نخستین چیزی 
که از عبدالمطب، فرزند هاش��م، جد رسول الل)ص( به یاد مانده، این است 
که قریش با شنیدن خبر هجوم ابرهه، از مکه گریختند اما عبدالمطلب که 
جوانی برومند بود،  گفت: به خدا س��وگند از حرم خدا بیرون نشوم که عزت 
را جای دیگر جست وجو کنم! این بگفت و در کنار خانه کعبه معتکف شد و 
قریش او را تنها گذاشتند. آن گاه عبدالمطلب در قالب یك شعر با خدا راز و 

نیاز کرد و آن شعر این بود:
هم ان المرء يمنع رحله فامنع رحالك

ال يغلبن صلیبهم و ضاللهم غدوا محالك
»بارخدایا! یك مرد از خانه و کاش��انه خود دفاع می کند، تو نیز از خانه و 
کاش��انه ات دفاع کن و البته که صلیب آنها و گمراهی شان بر اراده تو پیروز 

نگردد و فردا توطئه آنان کارگر نیاید.«
او همچن��ان در ح��رم ماند تا خدا س��پاه ابرهه و اصح��اب فیل را به 
هالکت رس��انید و قریش به شهر مکه بازگشتند و عظمت عبدالمطلب 
و پایداری اش در بزرگداش��ت حرم الهی، بیش از پیش آش��کار گردید. 
در همین روزها ب��ود که خداوند حارث )فرزند ارش��د عبدالمطلب( را 
ب��ه او عنایت ک��رد و آن گاه در خواب دید که ب��ه او گفتند:   »احفر زمزم 
خبیئه الش��یخ االعظم« »زمزم ، دفینه آن پی��ر بزرگ )ابراهیم خلیل( 
را حفر کن« و چون بیدار ش��د،  از خداوند خواس��ت که محل آن را برای 
وی مش��خص کند تا این که جای��گاه آن را بار دیگر در خواب با عالیمی 

مشخص کردند و گفتند: »زمزم را حفر کن...«
در هر حال، حفر زمزم به دس��ت عبدالمطلب در دودمان هاش��م که از 
فرزندان اس��ماعیل بودند،  همواره به عنوان سرمایه افتخار مورد توجه قرار 
گرفته است. صفیه دختر عبدالمطلب درباره حفر زمزم به دست بنی هاشم 

گوید: نحن حفرنا للحجیج زمزم  /  سقیا نبی اهلل فی المحرم

زمزم در 
تحوالت تاریخ
از اسماعیل تا عبدالمطلب

حجت االسالم والمسلمین محمدتقی رهبر
اکنون که از آن واقعه مهم و تاريخ ساز چهار هزار سال 
می گذرد، زالل زمزم همچنان در جوار کعبه معظمه جاری 
اسلت و جرعه نوشان عشق و تشنه کامل وصل را سیراب 
می کند.  در طول چهار هزار سالی که بر اين پديده شگفت 
حرم الهی گذشته، زمزم تحوالتی را از سر گذرانده است و 
بی شك در رهگذر حوادث، به يك روال طی مسیر نکرده 
است. مدت زمانی آشکار بود و از آن استفاده می شد و در 

فترتی از زمان،  در دل صخره ها و رمل ها پنهان ماند.
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امنیت زائر
رفت و آمد به حرمين

۱- مس��یرهاي رفت و آم��د به هتل 
مح��ل اقامت را خوب ی��اد بگیرید و در 
صورتیکه هتل ش��ما س��رویس حمل و 
نق��ل دارد حتماً از آن اس��تفاده کنید و 
حتي المقدور از وس��ایط نقلیه شخصي 
اس��تفاده نکنی��د و در ص��ورت نی��از از 

تاکسي استفاده شود.
۲- در تردده��اي خیابان��ي و اماکن 
ش��لوغ هم��واره مراقب جی��ب، کیف، و 
وس��ایل خود باشید، متاًس��فانه به کرات 
ش��اهد س��رقتهایي از قبیل، جیب زني، 
کیف قاپي، سرقت گوشي همراه و وسایل 

از زائرین محترم بوده ایم.
3- به هی��چ وج��ه در درگیري هاي 

خیاباني مداخل��ه نفرمائید و از برقراري 
م��راودات اضاف��ي و غی��ر ض��روري با 
بیگان��گان بپرهیزید. س��اختگي بودن 
برخي از این دعواها و س��وء اس��تفاده از 
دخالت دلس��وزانه زایرین مشکالتي را 

بدنبال داشته است.
۴- روادی��د ص��ادره ب��راي ش��ما به 
منظور زیارت اس��ت لذا توصیه مي شود 
از گش��ت و گذارهاي تفریحي در حومه 
ش��هرها و همچنین تردد به ش��هرهاي 
دیگ��ر ج��داً پرهی��ز فرمائید ک��ه عدم 
رعای��ت آن مي توان��د بهان��ه اي جهت 

بازداشت شما باشد.
در صورت بروز تصادف و یا مش��اهده 
آن حتماً ش��ماره تلف��ن خودرویي که با 
شما و یا سایر زایرین ایراني اصابت نموده 
را یادداش��ت نمائید و در صورت اعزام به 
بیمارس��تان حتماً مدیر یا معاون کاروان 
را در جری��ان ق��رار داده و در هیچ یك از 
مراکز عربستان اعم از بیمارستان، )مرکز 
ش��رطه( کالنتري، بازداشتگاه و ... بدون 
حضور ایش��ان و یا نماینده سازمان حج 
و زی��ارت برگه اي را ک��ه از محتویات آن 

اطالع ندارید امضاء نفرمائید.

خير و خوبی  اگر...
رسول اکرم )ص( :

امتم همواره در خیر 
وخوبی اند تا وقتی که 

یکدیگر را دست بدارند، 
نماز را برپادارند ، زکات 

بدهند و میهمان را 
گرامی بدارند ... .

امالی طوسی ۶۴7/۱3۴۰

یک��ی از موقعیت هایی که در ش��بانه روز بر روی دع��ا تأثیر دارد، 
»ما بین الطلوعین« اس��ت؛ یعنی مابین طلوع فجر و طلوع شمس. از 
هنگامی که سپیده دم می دمد تا موقعی که خورشید طلوع می کند را 

بین الطلوعین می گویند.
  برکت در صبحگاه

در ای��ن رابطه روایات زیادی داریم که من چند روایت را می خوانم 
و بعد یك مطلب اساس��ی را مط��رح می کنم. روای��ت اول از پیغمبر 
اکرم)ص( اس��ت که حض��رت فرم��ود: موقعی که نم��از صبح تان را 
خوانده ای��د، به دعا کردن رو آورید و از همان صبح به دنبال کس��ب و 
کارت��ان بروید؛ بعد در آخر روایت حض��رت این دعا را کردند: »الَلُّهَمّ 
بَلاِرْک ِلَُمِّتلی ِفی بُُکوِرَهلا« یعنی از خدا در خواس��ت کردند که 

خداوند در صبح های زود به امتش برکت دهد. 
  دعای صبح سودمندتر از تالش صبحگاهی

روایت دوم، باز هم از پیغمبر اکرم)ص( اس��ت که ایشان فرمودند: 
ُجِل بَْعَد ُطُللوِع الَْفْجِر  لٍد بَِیِدِه لُِدَعلاِء الرَّ »َو الَّلِذی نَْفُس ُمَحمَّ
اِرِب بَِمالِِه ِفی  لْمِس أنَْجُح ِفی الَْحاَجاِت ِملَن الضَّ إلَی ُطُلوِع الشَّ
الْرِض« یعنی قس��م به آن موجودی که جان من پیغمبر در دس��ت 
قدرت اوس��ت. دعای فرد در »مابین الطلوعین« در برآوردن حاجات 
و برطرف کردن نیازها،  مؤثرتر اس��ت از کس��ی که ب��ه دنبال تجارت 
می رود و با مال خودش در زمین به دنبال درآمد است. در این روایات 

نکته هایی وجود دارد که در آخر بحث به آن اشاره خواهیم کرد.
  زمان باز بودن درب های آسمان

یك روایت دیگر از امام باقر)ع( است که حضرت فرمود:  » َفَعَلیُکم 
لمِس َفِانَّها ساَعٌة تُْفَتُح فیها  َحِر اِلی ُطلوِع الَشّ عاِء ِفی الَسّ بِالُدّ
لماِء.« بر ش��ما باد به دعا در س��حر! چرا که در این ساعت  اَبواُب الَسّ
درهای آسمان باز می ش��ود؛ » َو تُقَسُم فیَها االَرزاُق « در این زمان 
روزی ها تقس��یم می ش��ود، »َو تُقضی فیَهلا الَحوائِلُج الِعظاُم« و 

حاجت های بزرگ، در این زمان برآورده می شود.
در همه روایات بخصوص ای��ن روایت آخر که از امام باقر)ع( بود که 
حضرت فرمود: » َو تُقضی فیَها الَحوائُِج الِعظاُم «؛  روی یك چیز تکیه 
می کنند و آن هم امور رزق و روزی است که جنبه مادی و دنیایی دارد. 
در روایتی که از پیغمبر اکرم)ص( بود،  این طور داش��ت که وقتی نماز 

صبح خواند، به دعا بپردازید و بعد به دنبال کار و کاسبی بروید.
  تاثیرگذاری زمان »بعد از نماز شب و نماز صبح«

زم��ان روی داع��ی و در ربط با دعای��ش اثر دارد. یعن��ی اثر زمان 
نس��بت به حاالت داعی اس��ت. فرض کنید هنگام طلوع فجر، در آن 
موقع حالت داعی این اس��ت که معموالً یا یك موقعی است که عمل 

عبادی مستحب مثل نماز شب انجام داده است و یا یك عمل عبادی 
انجام داده که مثل نماز صبح فریضه بوده است. یعنی حالت او حالتی 
اس��ت که روحش در اتصال به معبود اس��ت. االن حال ش��خص یك 
طوری اس��ت که تقریباً بهترین حاالت او در ارتب��اط با توجه به خدا 
اس��ت. در باب دعا هم گفتیم که زیربنای دعا، همین توجه تام به خدا 
اس��ت. یعنی هر چه عبد توجهش به ربش بیشتر باشد، تأثیر دعایش 
هم از نظر اجابت بیش��تر اس��ت. ما اینها را قب��اًل بحث کردیم. لذا این 
زمان هایی را ک��ه مطرح می کنند، اینها همه مؤثرند. اینها زمان هایی 
اس��ت که بر حاالت داعی در ارتباط با دعایش بس��یار مؤثرند و تأثیر 

مستقیم دارند.
  تناسب »بین الطلوعین« و »دعا برای روزی«

اما مس��أله بین الطلوعین یك مس��أله خاصی برای خودش دارد. 
چون در روایت مس��أله دنیایی و رزق را پیش کش��یده بود. سؤال این 
است که چرا این طور است؟ چه طور در »سحر« روی »غفران« تکیه 
ش��ده بود و ثقل آیات و روایاتش بر این مسأله بود که حاجت و دعایی 
که طلب آمرزش از خدا باش��د را بخواهد. اما در باب »بین الطلوعین« 
ثقل روایات روی مسأله »طلب روزی« است. می دانید جهت چیست؟ 
جهت این اس��ت که هر کس در آن موقع صبح، نزدیك آفتاب، به این 
فکر اس��ت که بلند شود و به دنبال کسب درآمد برود؛ هر کسی دنبال 
این است که برود سر شغل و کار و کاسبی خودش. حضرت فرمود اگر 

کسی در این زمان دعا کند، از کسب کردن ارجح است.
یعنی حضرت می خواهد بفرماید خیال نکنی که دویدن های تو و 
دوز و کلك ه��ای تو )به تعبیر محترمانه: تدبیر کردن های تو!( موجب 
می ش��ود که روزی ات به دس��تت برس��د یا زیاد و کم ش��ود! اگر این 
طور گمان کنی، کج  فهمیده ای. اش��تباه نکن! روزی دهنده تو، کس 
دیگری اس��ت و او تضمین کرده اس��ت که روزی ات را بدهد. رازق تو، 

اوست. حاال که رفتی سراغ کسب و کار، خدا از یادت نرود!

درس های اخالقی مرحوم آیت اهلل مجتبی تهرانی

در دعای صبحگاهی طلب روزی كنید
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سه خصلت برای ایمان 
 امام رضا علیه السالم فرمودند:
هیچ بنده  ای حقیقت
ایمانش را کامل نمی  کند مگر 
این که در او سه خصلت باشد: 
دین  شناسی، تدبر نیکو
در زندگی و شکیبایی
در مصیبت ها و بالها.

بحار االنوار، ج 7۸، ص 339، ح۱ 

سرفه هاي آزاردهنده
هر س��اله با گردهمایي حجاج در ش��هرهاي مدینه منوره 
و مکه مکرمه، در ش��رایط تراکم جمعی��ت انواع بیماري هاي 
تنفسي شایع مي ش��ود که با س��رفه هاي آزاردهنده و عالئم 

دیگر تنفسي خود را نشان مي دهد.
علت اصلي این سرفه ها التهاب ناشي از ویروس هاي گوناگون 
)بیش از ۲۰۰ نوع ویروس( اس��ت که از طریق قطرات تنفسي 
همراه با س��رفه، عطس��ه و صحبت کردن فرد بیمار، میلیون ها 
عدد از آن به فضا پراکنده شده و در فاصله کمتر از یك متر وارد 

دستگاه تنفسي فرد سالم مي گردد و او را مبتال مي سازد.
این سرفه ها بس��ته به نوع عامل مواد و زمینه هاي جسمي 
ف��رد، همچنین ابتالي فرد به بیماري ی��ا چند نوع ویروس، و 
بروز عارضه ثانوي ممکن است چند روز تا چند هفته دوام پیدا 

کند و حتي تا مدت ها بعد از بازگشت به ایران نیز ادامه یابد.
در صورت��ي که فرد مبتال ب��ه بیماري هایي نظیر: آس��م، 
برونشیت، سینوزیت، حساسیت هاي تنفسي و عوارض مزمن 
تنفسي باشد، این س��رفه ها با شدت بیشتر و مدت طوالني تر 

ادامه خواهد داشت.
براي درمان این س��رفه ها داروي اختصاصي وجود ندارد. 
برخي از عوامل که مي توانند ش��رایط را براي ابتال به بیماري 

مساعد نمایند عبارتند از:
۱- قرار گرفتن در معرض باد مستقیم پنکه یا کولر

۲- اس��تفاده از نوشابه هاي خیلي س��رد به ویژ با بدن گرم 
و عرق دار

3- از دست رفتن آب بدن )مثاًل در پیاده روي هاي طوالني 
در گرما(

۴- حساس��یت به مواد مختلف نظیر م��واد ضدعفوني یا 
غذاهاي خاص

۵- مصرف سیگار یا قرار گرفتن در معرض دود آن
۶- استفاده نامناسب از صدا نظیر داد زدن و...

7- خستگي
براي کم کردن میزان ابت��ال و کاهش مدت بیماري نکات 

زیر توصیه مي شود:
الف( اگر هنوز مبتال نشده اید:

۱- اس��تفاده از ماس��ك در هر ش��رایطي، حتي در هنگام 
سجده در مساجد مي تواند مفید باشد. 

توجه: زدن ماس��ك دوخته نش��ده براي م��ردان در حال 
احرام در صورتي که مس��تلزم پوشاندن سر نشود و براي زنان 
در حال احرام در صورتي که مستلزم پوشاندن قسمت عمده 

صورت نشود، اشکال ندارد.
۲- اگ��ر مبتال به یکي از بیماري هاي داراي س��ابقه )مثاًل 

سینوزیت( هستید، از خود بیشتر مراقبت کنید.
3- خود را از عوامل یاد شده در باال که زمینه را براي مبتال 

مساعد مي نمایند دور سازید.
۴- دس��ت هاي خ��ود را مک��ررا بش��ویید، زی��را یکي از 

شایع ترین راه هاي انتقال  از طریق دست ها مي باشد.
ب( اگر مبتال شده اید:

۱- استراحت کنید، به خصوص استراحت صوتي. صحبت 
نکنید و در صورت ضرورت کامال آرام صحبت کنید.

۲- از مایعات گرم استفاده کنید.
3- از مصرف غذاها و مواد تند و محرك پرهیز کنید.

۴- با کسي دست ندهید و یا با وي معانقه نکنید.
۵- در هنگام سرفه، عطسه یا صحبت کردن یك دستمال 

بزرگ جلوي بیني و دهان خود بگیرید.
۶- از ماسك استفاده کنید تا ضمن محافظت دیگران، خود 

نیز از ابتالي مجدد و طوالني شدن بیماري مصون بمانید.
7- حتي االمکان از افراد سالم تا یك متر فاصله بگیرید.

۸- دست هاي خود را مکرراً بشویید.
9- مراجعه مکرر و بي مورد به پزش��ك ب��ا هدف دریافت 
داروهاي متنوع، کارس��از نیست و بایستي دوره بیماري طي 

شود.
فساد مواد غذایی

فس��اد مواد غذایی را می ت��وان به طور کلی به دو دس��ته 
تقسیم نمود: فساد میکروبی و فساد غیرمیکروبی.

به منظور جلوگیری از بروز گرمازدگی، به 
زائران توصیه می شود از رفت و آمد بی مورد 
خصوصاً در ساعات گرم روز خودداری نموده 
در صورت ت��رك محل اس��تقرار کاروان در 
س��اعات گرم روز، ضروری است یك بطری 

آب بهداشتی به همراه خود داشته باشند.
  پیشگیری از سرماخوردگی

ب��ه لح��اظ کث��رت جمعی��ت و احتمال 
انتش��ار بیماری های تنفسی، ضروری است 
در صورت ابتال به ناراحتی های تنفس��ی، از 
ماس��ك یکبار مصرف اس��تفاده نموده و به 
هنگام سرماخوردگی استراحت کافی کرده 
و از حض��ور در اجتماع دیگر زائران و دس��ت 
دادن با آنها خ��ودداری نمایند. همچنین به 
هنگام عطسه و س��رفه، جلوی دهان و بینی 
خود را با دس��تمال تمی��ز بگیرند. همچنین 
مایع��ات بیش��تر مص��رف نم��وده و توصیه 
می ش��ود از قرار گرفتن در برابر باد مستقیم 
کولر خودداری نمایند و همیش��ه و خصوصاً 
به هنگام س��رماخوردگی، دست های خود را 

با آب و صابون بشویند.
  عرق سوز

نظر به وضعیت آب و هوایی عربس��تان 

)گرم و خشك( و همچنین انجام پیاده روی 
زیاد، اکثر زائران دچار عرق س��وز ش��ده و 
مشکالت زیادی برایش��ان ایجاد می شود. 
در این زمینه توصیه می ش��ود در س��اعات 
گ��رم از انجام پیاده روی خ��ودداری نموده 
و در صورت عرق س��وز شدن، ضمن رعایت 
نظافت و اس��تحمام روزان��ه، از پودر تالك 
اس��تفاده نمایند. ضمناً ب��ه مدیران محترم 
کاروان ها توصیه می ش��ود علی رغم رعایت 
توصیه ه��ای ارائ��ه ش��ده، باز ه��م به علت 
تراکم کار و لزوم انجام پیاده روی در بعضی 
موارد، حتماً پودر تالك به همراه داش��ته یا 
از مرکز پزش��کی دریافت نمایند )خصوصاً 

در ایام تشریق(.
  یبوست

در اثر تغییر وضعیت آب و هوایی، تعریق 
زیاد، تغییر رژیم غذایی، استرس های روانی، 
خوردن موز، نوش��ابه و... اکث��ر زائران دچار 
مش��کل یبوس��ت می ش��وند که بعضاً  باعث 
سردردهای ش��دید، ناراحتی های گوارشی، 
دل درد و... می ش��ود. در این موارد، نوشیدن 
زیاد مایعات و رعای��ت رژیم غذایی به زائران 

توصیه می شود.

عبارت اس��ت از تغییرات ایجاد ش��ده در 
اث��ر تکثیر میکروب ها در ی��ك ماده غذایی؛ 
به ط��وری که رن��گ، طعم و ب��وی آن ماده 
غذای��ی غیرطبیعی ش��ده، ارزش غذایی آن 
کاماًل پایین آمده یا از بین رفته باش��د؛ مانند 
گوشت فاسد که دارای بوی نامطبوع و رنگ 
قهوه ای و خاکس��تری و س��طح چسبناك یا 

لزج می باشد.
  فساد غیر میكروبی مواد غذایی

عبارت است از تغییرات ایجاد شده بدون 
دخالت میکروب ها در ی��ك ماده غذایی که 
باعث فاسد شدن آن می شود مانند تند شدن 
کره یا روغن. با اس��تفاده از اندام های حسی 
در تش��خیص مواد غذایی فاسد، از اندام های 

حسی زیر استفاده می شود:
چشم )حس بینایی(، دیدن مواد غذایی 

با دقت
  بینی )حس بویایی(، بوییدن موادغذایی

دس��ت )حس المس��ه(، لم��س نمودن 
مواد غذایی البته از این حس در تش��خیص 
فس��اد مواد غذایی خام استفاده می شود و 
برای مواد غذایی پخته ش��ده زدن دس��ت 

مناسب نیست.

  آیا می توان از حس چشایی )زبان( 
غذایی  مواد  فساد  تشخیص  جهت 

استفاده کرد؟
ب��ا توجه به این که در مواد غذایی فاس��د 
همزمان با تغییر رنگ، تغییر بو، تغییر شکل، 
طع��م ماده غذایی هم نامطب��وع می گردد از 
این رو هیچ کس حق ندارد با چش��یدن یك 
ماده غذایی مش��کوك، درخصوص سالم یا 
ناس��الم بودن آن قضاوت نماید چون بعضی 
از مواد غذایی فاس��د نظیر کنسروها ممکن 
اس��ت دارای سمومی باش��ند که با چشیدن 
مقدار بس��یار کمی می توانند انسان را بیمار 
نماین��د؛ لذا چش��یدن م��واد غذای��ی برای 
تشخیص فساد و غیر قابل مصرف آن صحیح 

نمی باشد.
  عالئم فساد پنیر

تغیی��ر رنگ، بوی تند، چس��بناك یا لزج 
بودن سطح )نشانه کپك زدایی(، خرد شدن 

آسان و وارفتگی
  عالئم فساد در کره

تغیی��ر رنگ و ب��و، تند ش��دن، پیدایش 
لکه ه��ای رنگ��ی در س��طح ک��ره )نش��انه 

کپك زدگی(.

فساد میكروبی مواد غذاییپیشگیری از گرمازدگی

این توصیه های بهداشتی و پزشکی را زائران جدی بگیرند
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حاجت بردن به سه نفر
امام حسین علیه السالم فرمودند:
الَترفع حاَجَتک إالّ إلی أَحٍد َثالثة: 

إلی ِذى دیٍن، اَو ُمُرّوة اَو َحَسب؛
جز به یکی از سه نفر حاجت 

مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، 
یا کسی که اصالت خانوادگی 

داشته باشد.
)تحف العقول ، ص ۲۵۱(

رمی جمرات
     س. هن��گام رمی یا پیش از آن، یك ریگ مس��تعمل 
در کیس��ه ریگ ما می افتد و با ریگ های بکر مخلوط و مشتبه 
می ش��ود. آیا همین که هشت ریگ به جمره بزنیم که یکی از 

آنها احتماالً ریگ مستعمل است کافی است؟
ج: با حصول یقین به تحقق رمی با ریگ بکر، رمی صحیح 

و ُمجزی است.
     س. کس��ی که بعد از ظهر عید قربان � که جمره عقبه 
خلوت اس��ت � خودش قادر است رمی کند، آیا می تواند برای 
رمی در صبح عید نایب بگیرد؟ در صورتی که بخواهد خودش 
هنگام عصر رمی کند موفق به قربانی در روز عید نمی شود، آیا 
برای اینکه بتواند روز عید قربانی کند می تواند صبح برای رمی 

جمره نایب بگیرد؟ با این که عصر شخصاً قادر بر آن است؟
همچنین کسی که چندین سال صبح روز عید برای رمی 
نای��ب گرفته با اینک��ه عصر خودش قادر به رمی بوده اس��ت 

اکنون تکلیفش چیست؟
ج: با فرض تمّکن از رمی در س��اعتی از روز ولو در ساعات 

عص��ر، نای��ب گرفتن صحیح نیس��ت. ول��ی اگ��ر مأیوس از 
برطرف ش��دن عذر تا آخر روز ب��ود و برای رمی نائب گرفت، و 
اتفاقاً عذرش بعد از عمل نائب برطرف شد، عمل نائب مجزی 
است، و اعاده بر او الزم نیست. و نسبت به سالهای گذشته اگر 

نائب گرفتن به نحو غیر صحیح بوده، باید تدارك کند.
     س. با توسعه اخیر جمرات، اگر قسمتی از ستون )دیوار 
۲۴ مت��ری( جمره عقبه، خارج از منی باش��د، ب��ا فرِض صدِق 

جمره بر مجموع دیوار، آیا رمی آن قسمت صحیح است؟
ج: در صورت یقین به خروج قس��متی از جمره توس��عه 
یافت��ه از ِمنی، احوط رمی نقطه ای از قس��متی اس��ت که از 

ِمنی خارج نیست.
     س. با توجه به توس��عه ای که اخیراً در جمرات ایجاد 
شده، وظیفه مخصوصاً با جهل به قسمت اصلی چیست؟ و آیا 

رمی همه قسمت ها کافی است؟
ج: اگر می تواند بدون عسر و مشّقت، به آنچه در محّل ستون 
قبلی قرار دارد رمی کند، واجب اس��ت به آن رمی نماید. و اگر 

جستجو از محل آن و رمی به آن مستلزم ُعسر و مشّقت است، 
به هر نقطه ی آن دیوار رمی کند ُمجزی است، ان شاءالّل.

     س. با توجه به اینکه بانوان می توانند رمی روز دهم را 
شب انجام دهند، آیا حتماً باید شب عید باشد یا شب یازدهم 
نیز جایز اس��ت؟ و در فرض جواز، در صورتی که زن در اعمال 

حج نایب دیگری باشد، چه صورت دارد؟
ج: در ص��ورت تمّکن باید در همان ش��ب عید رمی جمره 
عقب��ه نماید، مخصوصاً اگر حج او حّج نیابی باش��د و تأخیر تا 
ش��ب یازدهم صحیح نیست؛ ولی اگر در روز دهم � یعنی روز 

عید � رمی جمره عقبه نماید، اشکال ندارد.
     س. آیا به خاطر ترس از ازدحام در روز، زنان می توانند 
جمرات س��ه گانه را ش��ب رمی کنند؟ و آیا رمی در شب برای 
آنها متعّین اس��ت یا می توانند برای رمی در روز نایب بگیرند 

بدون این که منتظر رمی در شب شوند؟
  ج: اگر می توانند در ش��ب � هرچند شب بعد � رمی کنند، 

صحیح نیست برای رمی نایب بگیرند.

 فتاوای رهبر معظم انقالب

مراسم حج در هر سال، یك حادثه   ی بزرگ است که رواست 
اگ��ر در آن ای��ام معلومات، مرکز اصلِی فکر و توجه و اندیش��ه و 
احس��اس مردم در سراسر جهان اسالم باشد؛ و هرکس بسته به 
جایگاه روحی و فکری و سیاسی اش، به نوعی بدان بیندیشد و با 
آن بسر برد. و بدیهی است که بهره   مندان از فیض حج، در مرکز 
ای��ن تکلیف و توقعند؛ و چون جس��م و جان و اندیش��ه و تالش 
آنان آمیخته به حج و برکات و آثار آن اس��ت، شایسته است که 
بیشترین بهره   ی معنوی و روحی و فردی و اجتماعی را از آن به 

دست آورند، و ان   شاءاللهَّ چنین خواهد بود.
اگرچه برکات حج، همه   ی جنبه   های حیات بشری را فرا می   گیرد 
و این ب��اران رحمت بی   دری��غ، از خلوت دل و اندیش��ه   ی آدمی تا 
عرصه   ی سیاس��ت و اجتماع و قدرت ملّی مسلمانان و تعاون میان 
ملت های مس��لمان را، بارور و س��رزنده و برخوردار از شور زندگی 
می   س��ازد،  لیکن ش��اید بتوان گفت که کلید این همه، »معرفت« 
است؛ و نخستین هدیه   ی حج به کسی که مایل است چشم خود را 
به حقایق بگشاید و از نیروی خداداده   ی »فهم پدیده   ها« بهره بگیرد، 
همان معرفت و شناخت منحصر بفردی است که عادتاً جز در حج، در 
اختیار خیل عظیم مسلمانان قرار نمی   گیرد، و هیچ پدیده   ی دینی 
دیگری نمی   تواند مجموعه   ی شناختهایی را که در مراسم حج، قابل 

وصول است، یکجا در اختیار امت اسالمی قرار دهد.
این معرفت، عبارت اس��ت از مجموعه   یی از ش��ناختها که از 

جمله   ی آنهاست:
*ش��ناخت خود به عنوان یك فرد، ش��ناخت خ��ود به عنوان 
جزیی از مجموعه   ی عظیم امت اسالمی، شناخِت نمونه و نمایی از 
آن امت واحدة، شناخت عظمت و رحمت خدا، و شناخت دشمن.

ش��ناخت خود به عنوان یك فرد، به معن��ی تأمل در وجود 
خویش و شناخت ضعفها و تواناییهای آن است.

آن   ج��ا که تعّینات مادی و تش��خّص به مال و مق��ام و نژاد و 
عن��وان و زیور و لباس، رنگ می   بازد و آدمی جدا از آن مایه   های 
تمایز، در کنار صدها هزار انس��ان دیگر به   طواف و س��عی و نماز 
و افاض��ه و وقوف م��ی   رود، و فقیر و غنی، و حاک��م و محکوم، و 
تحصیلک��رده و اّمی، و س��یاه و س��فید، همه با ی��ك لباس و در 

یك جایگاه، رو به س��وی خدا می   کنند و دس��ت نیاز به سوی او 
می   گش��ایند و خود را در برابر مرک��ز جمال و عظمت و قدرت و 
رحمت می   یابند، هر انسان با تدبّری می   تواند ضعف و تهیدستی 
خ��ود را در برابر خدا، و علّو و اقت��دار و عزت خود را در اتصال به 
خدا، بخوبی بشناس��د، توّهم باطل و غرورانگیز درباره   ی هستی 
ضعیف خود را به دور افکند، و شیشه   ی کبر و خودپسندی را که 
مایه   ی زشت   ترین ُخلقیات و رفتارهای او است، به خاك بکوبد، 
و از سوی دیگر حالوت ارتباط با معدن عظمت و به او پیوستن و 

از بت های درونی خویش گسستن را بیازماید و بچشد.

این ش��ناخت اساس��ی که جوهر همه   ی عب��ادات و مضمون 
هم��ه   ی مناجاته��ا و راز و نیازه��ای اولیای خداس��ت، آدمی را 
صیقل و صفا می   بخش��د و او را برای دیگر ش��ناخت ها، مس��تعد 
و ب��ر پیمودن هم��ه   ی راههای کمال، توانا می   س��ازد. در زندگی 
عادی، گرفتاریهای دنیوی و سرگرمی افراطی به تکاپوی ماّدی و 
درگیریها و جدالهای تمام   نشدنی در زندگی روزمّره   ی انسانها، دل 
را غافل و مش��غول می   سازد و او را از این معرفت روشن بازداشته، 
دچار تار عنکبوت توّهم و گمانهای باطل می   سازد و دل را به تکّدر 

و تیرگی می   کشاند؛ و حج عالج قاطع این گرفتاری است.
ش��ناخت خود به عنوان جزیی از مجموعه   ی امت اسالمی، 
ب��ه معنی نگرش به مجموع��ه   ی حاجیان و به هم��ه   ی ملتها و 
س��رزمینهایی اس��ت که مردم خ��ود را به   ط��واف خانه   ی خدا 
فرستاده   اند. نگرش به کّل حجاج و در آئینه   ی این جمع متراکم، 
نگرش به امت بزرگ اس��المی اس��ت که ام��روزه از دهها ملت 
و صدها میلیون انس��ان در سراس��ر جهان تش��کیل شده، و از 
مهمتری��ن امکانات مادی و معنوی برای حیات و رفاه اجتماعی 
برخوردار است و همه   ی بشریت و تمدن صنعتی با همه   ی حجم 
ماّدی��ش، به آن و منابع عظی��م آن و بازارهای رایج آن و میراث 

فرهنگی و علمی آن، محتاج و از آن بهره   مندند.
شناخت خود به مثابه   ی جزیی از این واقعیت عظیم، حج گزار 
را با پیوندی عاطفی و واقعی با برادران و خویش��اوندانش متصل 
می   کند؛ و افس��ون جدایی را که سالهاس��ت دستهای استعمار 
دیروز و اس��تکبار امروز، به نام نژاد و زبان و مذهب و ملی   گرایی 

می   دمند، باطل می   سازد.
تقویت این احساس در فرد، که وی عضوی از پیکر بزرگ امت 
است و هدایت درس��ت آن، باید بتواند بر همه   ی آن ترفندهای 
تفرقه   س��از، غلبه کند؛ و ضمن این   که هویت ملّی و فرقه   یی را در 
بخشهای گوناگون امت اسالمی پاس می   دارد، از فوایدی که در 
یکدلی و اتحاد اس��ت، همه   ی این مجموعه   ی بزرگ را بهره   مند 
س��ازد و عّزت و اقتدار و خیر کثیری را ک��ه در یکپارچگی امت 

اسالمی نهفته است، شامل همه   ی اجزا و اعضای آن کند.
بخشی از پیام به کنگره ی عظیم حج سال 1377

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

 شناخت فردی
درحج 
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سبقت گيرنده اهل بهشت
امام حسین علیه السالم فرمودند:

أیما اثَنين َجرى بينهما كالم فطلب أحدهما 
رَضی االخر كاَن سابقة الَی الجّنة ؛
هر یك از دو نفری که میان آنها نزاعی 
واقع  و یکی از آن دو رضایت دیگری 
را بجوید ، سبقت گیرنده اهل بهشت 
خواهد بود.
)محجه البیصاء ج ۴،ص ۲۲۸(

  دکتر غالمعلی افروز
»حج« گسس��تن همه زنجیرهای وابس��تگی، رها ش��دن از انانیت ها و 

تشخص ها و تمرین و تجربه زندگی توحیدی است.
»نم��از« و »روزه« برای همه ایمان آورن��دگان خداجو و رهروان طریق، 
امری اس��ت الزم اما انجام »حج« بیش از همه بر افراد متمکن واجب است. 
در نظام اله��ی، هر کس که امکان حضور در همایش عظیم حج را داش��ته 
باش��د و بتواند از عه��ده انجام برنامه ها و هزینه های آن در نهایت س��ادگی 
برآید، مکلف به عزیمت به خانه امن و هجرت از خویش��تن به س��وی خالق 
منان است. واقع امر این است که همواره کسانی که از تمول و تمکن بیشتر 
در زندگی ش��خصی و اجتماع��ی برخوردارند، بی��ش از دیگران در معرض 

آسیب پذیری های رفتاری و کژروی های اجتماعی قرار می گیرند.
به کالمی دیگر، اگر تمول و تمکن با تزکیه و تهذیب همراه نباشد، می تواند 
زمینه ای برای تمرد و طغیان شود. انسان متمکن بیش از دیگران تکلیف دارد. 
آن کس که از نعمت های الهی نصیب بیش��تری دارد، از قدرت بدنی، ظرفیت 
فکری و امکانات اقتصادی فوق العاده ای برخوردار اس��ت. بدون تردید می باید 
احس��اس مسئولیت بیشتری کند و همواره با تهذیب نفس و صفای درون در 

ایفای رسالت های فردی و اجتماعی توفیقات افزون تری کسب نماید.
از ای��ن رو »حج« امری واجب بر انس��ان های متمکن اس��ت تا مبادا این 
تمکن و برخورداری در زندگی اجتماعی برای آنان مایه تش��خص و تفاخر، 
خودنمایی و برتری طلبی، تمرد و طغیان گری باشد و »حج« برنامه جامعی 
اس��ت برای زدودن همه آفات ش��خصی و ایمن ش��دن در برابر محرك های 
شیطانی. اگر به دیده تأمل بر سر مناسك و اعمال »حج« و احکام آن از آغاز تا 
پایان بنگریم، به نیکی درمی یا بیم که »حج« پاالیش نفس از همه آسیب های 
روانی و کژروی های اجتماعی و پردازش و پدیدآوری شخصیتی است قابل 
اعتم��اد، مصون از هر فس��اد، متواضع و آرام، غالب و حاکم بر کش��ش های 
نفس��انی و محرك های اجتماعی، بی نیاز از آزمندی ها، فزون خواهی ها و به 
دور از نشانه های خودنمایی و برتری جویی و عبدی است صالح و آزاده، حلیم 

و امین در خانه و اجتماع و »حاجی« چنین است.
از این رو کسی که به س��فر عرشی »حج« می اندیشد، احساس می کند 
ک��ه به دنیای دیگری عزیم��ت می کند و می باید از وابس��تگی های دنیوی 
رها ش��ود،  از دغدغه های خاطر، نگرانی ها و اضطرابات حاصل از پیوندهای 
اجتماع��ی و تعامل و داد و س��تدهای بین فردی آزاد گ��ردد تا با دلی آرام و 

قلبی مطمئن راحل دیار توحید شود.

حج چیست؟
حاجی كیست؟

علل شدت یافتن بيماري های كليوي و بروز سنگ كليه 
۱ � افزایش درجه حرارت محیط. 

۲ � رژیم غذایي نامتناسب. 
3 � عرق کردن زیاد. 

۴ � مصرف نکردن مایعات به اندازه کافي. 
۵ � اختالل آب و الکترولیت ها. 

۶ � تغلیظ بیش از حّد ادرار.
 الزم به گفتن است که بکّرات، افراد سالمي به درمانگاه های 
هیأت پزشکي با س��وزش ادرار مراجعه مي نمایند، و آزمایش 
ادرار هیچگونه عفونتي را نش��ان نمي دهد، علت ناراحتي در 
اغلب ای��ن موارد تغلیظ بیش از حد ادرار و اس��یدي بودن آن 
اس��ت که به هنگام دفع، سبب سوزش مجراي ادرار مي شود. 
مصرف کافي مایعات و احتراز از رفتن و ماندن در هواي گرم و 

بخصوص پس از عادت کردن به محیط که پس از یك هفته تا 
ده روز حاصل مي شود، مشکل بیماران را برطرف مي نماید. 
از آنچه که بیانش گذشت، بطور خالصه مي توان گفت که: 
بیشتر بیماري های مزمن در مراسم حج، در حاجیاني که از 
مناطق معتدل آمده اند در اثر تداخل عوامل متعّدد شدت مي یابد 
و براي درمان آنها پزشکان و مقامات مسؤول باید اطالعات کافي 
درباره هر یك از این بیماري ها و عوامل تشدید کننده آنها داشته 
باشند تا نتیجه مثبت از درمان بدس��ت آورند، و بسیاري از آنها 
قابل پیشگیري بوده و احتیاج به دارو و یا داروهاي اضافي نیست. 

همچنین با توجه به مسأله استطاعت مي توان گفت که: 
� به افرادي که بیماریش��ان ش��دید و کنترل نشده است 

اجازه رفتن به حج را نباید داد. 

� به افرادي که بیماریش��ان شدید نیست و قدرت رفتن به حج 
را ندارند، باید داروي مناس��ب و کافي داده ش��ود تا با خود به سفر 
حج ببرند، و به آنها آموزش کافي درباره بیماریش��ان داده ش��ود و 
توصیه هاي الزم و دستورات بهداشتي، پیشاپیش بدانها ارائه گردد. 
� حجاج را نباید از نظر اعمال و مناس��ك وحشت زده نمود 
و ترس��انید. بس��یاري از نگراني های حجاج، از ای�ن مس��أل�ه 
ب�رم�ي خیزد که مي ترس��ند ش��اید نتوانند اعمال خود را به 
س��بب بیماري بدرس��تي انجام دهند و یا پس از انجام اعمال 

نتوانند به موطن خود بازگردند. 
� موارد بیماري را پزش��کان و مقامات مس��ؤول به سرعت 
باید درمان مناسب و کافي نمایند تا از شدت یافتن بیماري و 

زمین گیر شدن بیمار و یا مرگ او پیشگیري شود.
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کوتاه از حج

صراطمیزان

کوتاه از ایران

خبر کوتناه

طلوع آفتاب ش��نبه آینده یازدهم مهرماه بیش از 
سه میلیون زائر بیت الل الحرام با حرکت از مشعرالحرام 
وارد س��رزمین منا مي ش��وند. وادي محسر جایي که 
ابرهه و سپاهیانش به هالکت رسیدند منطقه اي است 

محدود بین این دو سرزمین مقدس.
ر ؛ وادی کم عرضی است میان سرزمین  وادي ُمَحسِّ
مش��عر و منا که حجاج ب��ا گ��ذر از آن وادِی کوچك، 
وارد منا می  شوند. گفتنی اس��ت چادرهای ایرانی در 
نخس��تین بخش منا، پس از عبور از وادی  محّسر قرار 
ر اس��م فاعل از َحِسَر به معنای از پا افتادن  دارد. ُمَحسِّ
است. وادی نیز به معنای دره یا مکان جاری شدن رود 

است. وادی َمحّسر، نه جزو منا است و نه جزو مزدلفه.
در برخی نقل ها محل انهدام س��پاه ابرهه، همین 
��ر«؛ »جای  مکانی اس��ت که ام��روزه »وادی  محسِّ
حسرت اصحاب فیل« نامیده شده  است. چون یاران 
ر«  ابرهه به سبب شکست حسرت خوردند، به »ُمَحسِّ

مشهور گشت.
»محّس��ر« رود کوچکی است که از سمِت شرقی 
کوه »ثبیر« بزرگ از س��وی ثقبه سرازیر می  شود و 
ب��ه »وادی ُعَرنه« می  ریزد. هنگامی که از میان منی 
و مزدلفه می  گذرد ب��ه صورت مرز و فاصله  ای میان 
آن دو قرار می  گیرد و به س��وی جنوب می  رود. آِب 
س��یل این رودخانه قبل از اینکه به »ُعَرنه« بریزد، از 
کنار چش��مه حسینیه )عین الحسینّیه( می  گذرد و 
با سه رود کوچك در منطقه َمفاجر مخلوط می  شود 
و همگی یك رودخانه را تش��کیل م��ی  دهند. محّل 
به هم پیوستن این س��ه رودخانه، اکنون آباد شده و 
یکی از محاّلت ش��هر مّکه  گردیده است. در محّسر، 
کش��اورزی و آبادانی وجود ندارد، مردم بیشتر با آن 
قس��مت از محّسر آشنا هستند که در میان مزدلفه و 
ِمنی ق��رار دارد و حاجیان از آن م��ی  گذرند، در این 
قس��مت، تابلوهایی وجود دارد که حدود »محّسر« 

را نشان می  دهد.
طول محّسر 3۸۱۲ متر و نقطه پایانی آن، مئذمین 

)دو کوه بین مزدلفه و منا( است.
ر   علت نامگذاري وادي ُمَحسِّ

علت نامگذاری آن به وادی محّس��ر آن است که 
ابرهه و لش��کرش با فیل برای ناب��ودی کعبه آمدند، 
آنان وقتی به این رودخانه رس��یدند؛ از پای در آمدند 
و از توان افتادند، و بنا به گفته قرآن، با سنگریزه های 
»س��جیل« از پای افتادن��د. و ابرهه ی��اران خود را از 
پیروزی نا امید ساخت و آنان به خاطر از دست رفتن 
پیروزی، حس��رت خوردند. فیل ابرهه »محمود« نام 
داش��ت و هر چه وادار کردند، وارد منطقه حرم نشد و 
حتی به وادی محسر هم نرسید، ولی هرگاه روی او را 

به سوی یمن باز می  گرداندند، با شتاب می رفت.
وادی محسر چند نام دیگر نیز دارد به این شرح:

۱. وادی الن��ار؛ که مردم مّکه، آن را ب��ه این نام می  
خوانند. علت این نامگذاری آن اس��ت که مردی از اهل 
مّکه برای شکار به آنجا رفته بود که آتشی از آسمان آمد 

و او را سوزانید.
۲. مهلل، زیرا وقتی مردم به این وادی می  رس��ند، 

شتاب می  گیرند.

ر   احكام و آداب ُمحسِّ
ر آن است که قبل از طلوع  • یکی از احکام وادی محسِّ
آفتاب نباید از آن عبور کرد. این حکم، برای کسانی است 
که در صب��ح روز عید قربان، می  خواهند برای افاضه به 
منی، مشعر الحرام )مزدلفه( را به سوی منی ترك کنند. 
آنان می  توانند تا نزدیکی وادی محّسر بیایند و آنجا توقف 
کنند و با طلوع خورشید وارد محسر شوند و از آن بگذرند 
و به منی بروند. مراجع کنونی شیعه نیز می  فرمایند: باید 

قبل از طلوع آفتاب از وادی محّسر نگذرند.
• یک��ی دیگر از احکام ویژه محّس��ر آن اس��ت که 
به هنگام عبور از آن، مس��تحب اس��ت انسان، با حالت 
دویدن، مس��یر را طی کند. و این حکم، تقریباً در میان 
همه مسلمین اجماعی است، زیرا پیامبر صلی الل علیه و 
آله و صحابه نیز چنین می  کرده  اند. پیامبر صلی الل علیه 
و آله وقتی به محّسر می رسید، با شتاب، مرکب خود را 
مي راند. اس��تحباب دویدن به قدری مؤکد است که در 
روایتی آمده است که امام صادق علیه السالم به کسی که 
دویدن در آنجا را فراموش کرده بود؛ سفارش فرمود که 
از مّکه بازگردد و دوباره در آنجا بدود، و اگر جاِی محّسر را 

نمی داند؛ از مردم بپرسد.
• دعایی نیز برای هنگام دویدن در محس��ر رسیده 
است که متن آن چنین است: »الّلهم سلّم عهدی واقبل 

توبتی و أجب دعوتی و اخلفنی فیمن ترکت بعدی«.
• در منابع اهل س��ّنت آمده اس��ت که توقف در این 
منطقه مکروه، و وقوف در آن ممنوع است، و شاید علّت، 
آن باشد که اینجا مکان نزول عذاب است، بنابر این، باید 
از عذاب خدا، به خود او پناه برد، و زودتر آن مکان را ترك 

کرد. برخی گفته  اند: این وادی جایگاه شیاطین است.
  آیا »وادی محّسر« بخشی از »منی« است؟

از آنجا که احکام فقهی خاّصی برای هریك از مزدلفه، 
ِمنی  و محّسر وجود دارد، لذا فقهای گذشته، به بررسی 

حدود این سرزمین و دیگر مشاعر مقّدسه پرداخته  اند.
اکثریت قاطع نویس��ندگان و فقهای اهل س��ّنت و 
شیعه، وادی محّسر را بیرون از منی و نیز بیرون از مزدلفه 
می  دانند و معتقدند این س��ه منقطه به ترتیب و بدون 
فاصله پش��ت س��ر هم قرار دارند: »منی«، »محسر« و 
»مزدلفه«؛ مثاًل می  گویند: محّس��ر، بی��رون از منی و 
چسبیده به آن است. و یا می  نویسند: محّسر میان منی 
و مزدلفه قرار گرفته است. و منی، میان دو رودخانه قرار 
دارد که یکی چسبیده به موضع »جمره عقبه« نزدیك 
مّکه، و دیگری محّسر است. البته عّده  ای از نویسندگان 
سّنی و شیعه، با پیروی از برخی روایات، وادی محّسر را 
بخشی از منی دانسته  اند. از علمای شیعه، شهید ثانی 
می  نویسد: وادی محّسر بخشی از منی است، بنابر این 

واسطه  ای میان مشعر و منی، وجود ندارد.
  محسر و قربانگاه هاي منا

��ر،  در بخش ورودی به منا از س��مت وادی  محسِّ
قربانگاه قرار داشت )و دارد( که گویا چیزی از آن در 
منا واقع نشده است. از سال ۱۴۲۰ هجری، قربانگاه 
اصلی به محل دیگ��ری در فاصله ۵۰۰ متری منا به 
نام ُمَعْیصم انتقال یافته و به صورت مجهز و با تقسیم 
بخش های آن برای حجاج کش��ورهای مختلف، به 

فعالیت مشغول است.

 رستوران های متخلف مكه
پلمپ شدند

بازرس��ان س��عودي در بازرسي از 
این رس��توران ها دو ه��زار کیلوگرم 
گوش��ت و مرغ فاس��د جم��ع آوري 
کردند.زائ��ران ایران��ي تنه��ا زائران 
حاضر درعربستان هستند که غذاي 
خود را درهتل ها و از آش��پزخانه هاي 
تحت مدیریت س��ازمان حج و زیارت 

دریافت مي کنند.

برگزاري دوره هاي آموزشي 
درباره چگونه رفتار با حجاج

ش��وراي موسوم به امور به معروف 
و نهي از منکر س��عودي که برخي آن 
را پلیس مذهبي هم م��ي خوانند، از 
برگزاري دوره هاي آم��وزش رفتار با 
حجاج بیت الل الح��رام براي اعضاي 
این ش��ورا خب��ر داده اس��ت.بن زید 
التمیمي رئیس کمیته امور میداني و 
مراکز راهنمایي شوراي امر به معروف 
و نهي از منکر سعودي گفت دوره هاي 
آموزشي فشرده اي در خصوص نحوه 
رفتار با ضیوف الرحمن براي نیروهاي 
میداني شرکت کننده در موسم حج 

امسال برگزار شده است.

رشد 1۴ پله ای گردشگری
و  جمه��وری  ریی��س  مع��اون 
رییس س��ازمان می��راث فرهنگی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری از 
رش��د ۱۴ پل��ه ای ای��ران در صنعت 
گردشگری خبرداد و گفت: براساس 
گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران 
در نرخ و قیمت گردشگری نیز رتبه 
نخس��ت جهان را از نظر ارزان بودن 
س��فر برای گردشگر خارجی به خود 

اختصاص داده است. 
 مس��عود س��لطانی فر در همایش 
تجلی��ل از س��رمایه گذاران با همت 
صنع��ت گردش��گری اظه��ار ک��رد: 
مجم��ع جهانی اقتصاد در گزارش��ی 
وضعیت گردش��گری در ۱۴۰ کشور 
را در س��ال ۲۰۱3 منتشر کرده است 
که رتبه ای��ران از نظر درآمد در میان 
کش��ورهای مختلف بی��ن ۵۰ تا ۵۵ 

بوده است.

 بهترین راه برای رفع فتنه
 جریان تكفیری اتحاد 
همه علمای اسالم است

یک��ی از مراجع تقلید ش��یعیان 
ب��ا تأکید بر اینکه بهتری��ن راه برای 
رفع فتن��ه جریان تکفی��ری اتحاد 
هم��ه علمای اس��الم اس��ت، اظهار 
داش��ت: این جریانات چهره اس��الم 
را مخدوش می کنند و جنایات خود 
را با نام اس��الم انجام می دهند.آیت 
الل العظم��ی ناصر مکارم ش��یرازی 
در دی��دار رئیس و اعضای س��ازمان 
اهل بیت)ع( کش��ور اندونزی با بیان 
اینکه اقدامات جریانات تکفیری به 
همه مذاهب اسالمی ضربه می زند، 
گفت: باید همه علمای اس��الم برای 
نفی افکار این جریان ها تالش کنند 
و به دنیا بگویند که اسالم دین رحم 
و محب��ت اس��ت با کارهای خش��ن 

تناسبی ندارد.

 پرداخت وام ضروری
به ۲00 هزار بازنشسته کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کش��وری از پرداخت وام ضروری به 
۲۰۰ هزار بازنشس��ته کشوری خبر 
داد و گفت: مبلغ وام نسبت به گذشته 
افزای��ش یافت��ه اس��ت.ایراندخت 
عطاریان افزود: در گذشته ۸۵ هزار 
بازنشسته تحت پوشش این صندوق 
وام ض��روری دریاف��ت کردن��د اما 
براساس برنامه ریزی های انجام شده 
امس��ال تعداد بیشتری می توانند از 

وام بهره مند شوند.

 جایگزینی روبل و ریال
  به جای دالر و یورو 

در تبادالت ایران و روسیه
رئی��س اتاق بازرگانی مش��ترك 
ایران و روس��یه از بررس��ی طرحی 
در بانك مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران خبر داد که بر مبنای آن، روبل 
و ریال جایگزی��ن دالر، یورو و پوند 
در تبادالت تجاری ایران و روس��یه 
ش��ود و گفت: قرار بر این اس��ت که 
»میلی��ون بانك« روس��یه در ایران 
شعبه ای ایجاد کرده و پول صادرات 
ایران را ظرف س��ه تا پنج روز با نرخ 
ارز آزاد ب��ه صادرکنندگان ایرانی در 

تهران تحویل دهد.

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

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

در طواِف حرِم خدا، که نش��انه 
عش��ق به حق اس��ت، دل را از 
دیگ��ران تهي کنید و جان را از 
خوف غیر حق پاك سازید و به 
موازات عشق به حق از بت هاي 

بزرگ و کوچك و طاغوت ها و وابستگانش��ان برائت جویید 
که خداي تعالي و دوس��تان او از آنان برائت جستند و همه 

آزادگان جهان از آنان بري ء هستند.
صحیفه نور، ج20، ص18

خبرنامه
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