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  نکات بهداشتی
 ويژه ايام تشريق

 رئيس سازمان حج و زيارت
در مكه مكرمه اعالم كرد:

 با خواندن اين توصيه ها زائران 
سالمتی خود را تضمين می كنند
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رهنمود

 اینک خانه خدا 
پیش روی شماست

بار دیگ��ر اجابت کنن��دگان دع��وت الهی - 
لبیک گوی��ان و َهْرَولِه کنان - خ��ود را به خانه ی 
دوس��ت رس��انده اند. موس��م حج فرا رس��یده و 
عرصه ی ش��وق و نیاز، به روی دل��دادگان صفا و 
معنویت، گشوده ش��ده است. اینک خانه ی خدا 
و قبله ی دل ها پیش روی ش��ما اس��ت، عرفات و 
َمْش��َعر آراسته برای جوش��ش سرچشمه ی ذکر 
و معرفت اس��ت، ِمنی و َصفا آموزنده ی س��عی و 
تالش در ُقرب به خدا و َرْمِی شیطان است، اینک 
فرصت خودسازی و بهره گیری از این آبشار ُزالل 
توحید و وحدت فرا رسیده است. لبیکی را که در 
آغاز اِحرام بر زبان رانده اید، در دل خویش راسخ 
کنید و دعوت خدا را که با س��فر به حریم دوست 
اجابت کرده اید، با تأمُّ��ل در معنا و هدف حج، از 
سود و ذخیره ی هرچه افزونتر، برخوردار سازید.

فریضه ی حج، آنگاه که با معرفت و هوشیارانه 
به جای آورده شود، به مسلمان حج گزار و به امت 
بزرگ اسالمی فیض می بخشد، حاجی را به صفا 
و پاکی و معنویت سوق می دهد، و امت را به اِتّحاد 

و ِعّزت و اِقتدار نزدیک می کند.
پیام به کنگره عظیم حج    29 / 10 / 1383

 امنيت سفر
در مشاعر مشرفه

عرفات
تولد دوباره

فرصت طاليي دعاي عرفه را بايد قدر دانست
اميرالحاج ايران در جمع روحانيون كاروان ها:
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مدی��رکل ف��رودگاه ام��ام 
خمین��ی)ره( گف��ت: پ��رواز 
بزرگتری��ن هواپیم��ای پهن 
پیکر جه��ان از دبی به فرودگاه 
بین المللی ام��ام خمینی)ره(، 
ارتق��ا توانمندی ه��ای فنی و 
ظرفیت های فرودگاهی کشور 
را درعرصه ه��ای حمل و نقل 
هوایی جهان نشان داد.  جایگاه 

فرودگاه امام خمینی با پرواز ایرباس 380 ارتقا یافت سعید چلندری در 
حاشیه مراسم نشست هواپیمای ایرباس 380، در فرودگاه امام)ره( در 
گفت و گو با خبرنگاران، افزود: ایران از موقعیت جغرافیایی ممتازی در 
حمل و نقل هوایی منطقه برخوردار اس��ت لذا باید از ظرفیت های این 

موقعیت ممتاز استفاده نماید.  
وی تاکید ک��رد: ارایه خدمات 
فرودگاهی به این هواپیما بیانگر 
توانمندی ه��ای باالی صنعت 
حم��ل و نق��ل هوایی کش��ور 
اس��ت و ایران باید از مزیت های 
آن در توس��عه پایدار اقتصادی 
منطقه بهره مند شود. مدیرکل 
ف��رودگاه ام��ام خمین��ی )ره( 
افزود: از امروز این فرودگاه به عنوان سومین فرودگاه خاورمیانه و چهل و 
دومین فرودگاه جهان میزبان بزرگترین هواپیمای مسافری جهان است 
و هواپیمایی امارات عربی متحده در اس��تفاده از ظرفیت های مطلوب 

اقتصادی و حمل و نقل هوایی ایران پیشتازی خود را به ثبت رساند.

جايگاه فرودگاه امام خمينی با پرواز ايرباس 380 ارتقا يافت

واليتی: سفر رييس جمهوری به نيويورک 
مثبت و سازنده بود

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب سفر رییس جمهوری 
به نیویورک را بس��یار مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: در این 
سفر مواضع حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در رابطه با 

مسائل هسته ای بسیار قاطع و روشن بود.
علی اکبر والیتی پس از دیدار ب��ا رییس مجلس نمایندگان 
ایرلن��د در جم��ع خبرنگاران با اش��اره به س��فر رییس جمهور 
به آس��تراخان ب��رای حض��ور در اجالس س��ران کش��ورهای 
س��احلی دریای خزر اظهار داش��ت : این گردهمایی مهمترین 
گردهمایی س��ران کش��ورهای دریای خزر بود زیرا در آن برای 
اولی��ن بار درخصوص حقوق کش��ورهای س��احلی دریای خزر 
ی��ک موافقتنام��ه جدی امضا ش��د که براس��اس آن، 15 مایل 
حدود امنیتی س��واحل کشورها و 10 مایل نیز برای کشتیرانی 

و ماهیگیری مشخص شد.

 افزايش خريد نفت ايران
توسط مشتريان آسيايی

خبرگزاری رویترز روز س��ه 
ش��نبه در گزارش��ی از توکی��و 
اعالم کرد: با کاهش تحریم های 
غرب علیه ایران طی ماه گذشته 
میالدی، هم��ه خریداران نفتی 
آس��یایی بر میزان خرید خود از 

ایران افزودند.
نف��ت  خری��د  افزای��ش 
ایران توس��ط مش��تریان آس��یایی در این گزارش به قلم 'اوسامو 
تسوکیموری' آمده است: هر یک از خریداران نفتی آسیایی ایران 
در م��اه اوت )مرداد( گذش��ته پس از کاه��ش تحریم های غرب 
علیه ایران برای نخس��تین بار در سال جاری بطور متوسط روزانه 

نزدیک به یک میلیون بشکه نفت از ایران خریداری کردند.
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س��یدعلي  حجت االسالم والمس��لمین   
قاضي عس��کر در جمع روحانیون کاروان هاي 
ح��ج تمت��ع از نقش س��ازنده روحانی��ون در 
باالبردن س��طح معلوم��ات زائ��ران، در ارتقا 
معرفت دیني، بسترسازي براي تحول روحي و 
اخالقي، ایجاد عشق و امید در دل ها و تحکیم 
جایگاه روحانیت در جامعه تقدیر کرد و به ذکر 
دو نکته، یک��ي برنامه ریزي صحی��ح و دومي 

مدیریت زمان در این زمینه پرداخت.
 بدون برنامه ريزي 

گرفتار روزمرگي مي شويم
امیرالحاج درباره برنامه ریزي صحیح گفت: 
بدون برنامه ریزي گرفتار روزمرگي مي شویم 
و به اهدافمان نخواهیم رس��ید و در سال هاي 
اخیر تالش ش��د که با یک برنامه ریزي صحیح 

آموزشي، کار آغاز و تداوم بیابد.
وي افزود: ما براي اداي وظایفمان به این جا 
آمده ای��م، نه براي زیارت. فرداي قیامت که ندا 
ْس��ُئولُوَن«،  داده خواهد ش��د »َوِقُفَوُهْم ِإنَُّهم َمّ
از ما س��وال خواهد ش��د که با این امانات الهي 

)یعني ضیوف الرحمن( چه کردید؟
حجت االسالم والمس��لمین قاضي عس��کر 
با خواندن این روای��ت »لقضاء حاجة المؤمن، 
خیر من طواف، وطواف؛ حتی عد عشر مرات« 
اضافه کرد: ش��اید نتوانیم در این جا به زیارت 
و طواف برس��یم، اماطبق ای��ن روایات   همان 
ث��واب برایمان در نظر گرفته خواهد ش��د چرا 
که حاج��ت برادران ایماني را برآورده کرده ایم 
و لحظه لحظه خدماتي که شما انجام مي هید، 

داراي اجر و پاداش اخروي است.
سرپرست حجاج ایراني در ارزیابي وضعیت 
کنوني حج ۹3 با مثبت خواندن شرایط، تاکید 
کرد: پی��ش از این، نگراني ه��اي جدي اي در 

زمین��ه تامین ارز، صدور وی��زا، انتقال پرواز ها 
از فرودگاه مهرآباد به امام خمیني، تندروي ها 
و برخورده��اي اواخر عمره وغیره را داش��تیم 
که الحمدهلل بخش عم��ده اي از آن ها تاکنون 

برطرف شده است.
آرامش خوبي در ميان زائران ايراني 

حاكم است
حجت االسالم والمس��لمین قاضي عسکر با 
اشاره به مذاکرات و رایزني هاي صورت گرفته با 
امیر مدینه و دیگر مقامات عربستان، خواستار 

افزایش دقت ها و مراقبت ها از س��وي ایراني ها 
نیز ش��د و افزود: در تعامل با یکدیگر است که 

مي توانیم آرامش موجود را تداوم بخشیم.
وي افزود: در قبال مس��ائل زائران، راه حل 
ارائ��ه بدهیم و اج��ازه ندهیم ک��ه رفتارهاي 

نادرست برخي از آن ها تداوم بیابد.
نماینده ولي فقیه در ام��ور حج و زیارت به 
دیدارهاي همیش��گي خود، قب��ل یا بعد از هر 
س��فر حج با مراجع تقلید اش��اره و اضافه کرد: 
مراجع بزرگوار تقلید همیشه بر حفظ وحدت 

و ایجاد جاذبه ب��راي فرهنگ مکتب اهل بیت 
)ع( تاکید دارند.

قاضي عس��کر  حجت االسالم والمس��لمین 
در بخشي از س��خنان خود به ذکر چند توصیه 
پرداخت و با اش��اره به این که با توجه به مصادف 
ش��دن جمعه با عرفات، که اهل سنت معتقدند 
حج اکبر است، خاطرنش��ان کرد: تالقي جمعه 
و عرفات ب��راي ما امتیاز بزرگي اس��ت و باید از 
ظرفیت شب و روز جمعه به خوبي استفاده کرد.

وي ب��ا تاکید بر برگزاري دع��اي کمیل در 
مجموعه هاي مختلف محل اس��تقرار ایرانیان 
در عرفات، ادامه داد: برائت از مش��رکین ریشه 
قرآن��ي و روایي دارد و این موض��وع باید براي 
زائ��ران تبیین ش��ود تا رکن سیاس��ي حج به 

خوبي برگزار شود.
 فرصت طاليي دعاي عرفه

را بايد قدر دانست
نماینده ولي فقیه یادآور شد: باید روحانیون 
تالش کنند که زائران در عرفه، مش��عر و منا به 
خدا و توحی��د بیش از پیش متوجه باش��ند و 
هم��ه اعم��ال را مي توان بدون ش��تاب زدگي 
و عجله به انجام رس��اند.وي افزود: در مس��اله 
وقوف اضطراري حتما برنامه ریزي ویژه صورت 
گیرد تا هنگام حضور بانوان زائران، آن ها کامال 

متوجه موقعیت مشعر باشند.
امیرالحاج ایراني با ذکر برخي نکات درباره 
وادي محسر، نحوه س��کونت زائران در مشعر، 
دق��ت در ذی��ح قرباني، اس��تفتائات مربوط به 
حلق کردن، به موضوع دیگري اش��اره و اضافه 
کرد: بحث بیتوته در منا بسیار با اهمیت است؛ 
م��ا وظیفه نداریم بیتوت��ه در منا را ترک کنیم 
و از ای��ن فرصت باید براي ش��بهه زدایي میان 

زائران بهره برد.

ختم قرآن به نیابت از ایثارگران دفاع مقدس در مكه
به منظور نکوداش��ت فرماندهان و رزمندگان ش��هید دفاع مقدس و براي هدیه به ارواح متعالي 
آنان توس��ط تعدادي از زائران ختم قرآن به صورت جمعي در مکه اجرا گردید. درسرزمین مکه که 
محل نزول قرآن مجید است اموري همچون نگاه به کعبه، تالوت و استماع کالم نوراني وحي داراي 
ارزش و ثواب معنوي فراواني اس��ت.اهتمام ب��ه ذکرخدا در همه ایام باعث نورانیت قلب و همچنین 
آرامش روحي و رواني مي گردد.در همین راستا شوراي فرهنگي مجموعه برنامه هاي متنوعي را در 
زمینه قرآن و معارف قرآني تدارک دیده اس��ت.از جمله مسابقات کتبي و شفاهي و سؤاالت روزانه 
و ختم جمعي و انفرادي که مورد اس��تقبال زوار قرار گرفته اس��ت.به منظور نکوداشت فرماندهان و 
رزمندگان شهید دفاع مقدس و براي هدیه به ارواح متعالي آنان توسط تعدادي از زائران ختم قرآن 

به صورت جمعي در مکه اجرا گردید .

فرصت طاليي دعاي عرفه را 
بايد قدر دانست

اميرالحاج ايران در جمع روحانيون كاروان ها:

تقریب مذاهب اسالمى موجب تهدید منافع استكبار است
امیرالح��اج ایران با اش��اره ب��ه اینکه ت��داوم تقریب بین 
مذاهب اس��المي، تهدید مناف��ع قدرت هاي اس��تکباري را 
دربردارد، اظهارداش��ت: اگر مس��لمانان متح��د و یک پارچه 
باش��ند و به ای��ن راهبرد مهم عم��ل کرده و ب��راي جهانیان 
تبیین کنند، همه مردم دنیا را در کنار خود خواهند داش��ت.
حجت االسالم والمسلمین س��یدعلي قاضي عسکر با تاکید بر 
این که اس��الم دیني مخصوص به زماني خاص نیست، گفت: 
اگر حقیقت اس��الم به درس��تي براي مردم دنیا تبیین شود، 
گرایش به آن افزایش خواهد یافت، همانگونه که هم اکنون در 

اروپا و آمریکا چنین اتفاقي افتاده است.
امیرالحاج ایران با اشاره به اینکه تداوم تقریب بین مذاهب 
اس��المي، تهدید منافع قدرت هاي اس��تکباري را دربردارد، 
اظهارداشت: اگر مسلمانان متحد و یک پارچه باشند و به این 
راهب��رد مهم عمل کرده و براي جهانی��ان تبیین کنند، همه 

مردم دنیا را در کنار خود خواهند داشت.
نماین��ده  ولي فقی��ه در امور حج و زیارت ب��ا تبیین تاکید 

اس��الم بر حق مسلمانان یادآور شد: هر مسلماني در هر جاي 
دنیا که هس��ت، باید به کمک او ش��تافت، چرا که مسلمانان 
ید واحده  هس��تند و اس��الم حتي این چ تر محبت را روي سر 

غیرمسلمانان هم کشیده است.
ایشان با نقل بیاني از حضرت امیرالمومنین )علیه السالم( 
که »ولو َأَنّ اْمَرًأ ُمْسِلمًا َماَت ِمن بَْعِد َهذا َأَسفًا َما َكاَن بِِه َمُلومًا، 
بَْل َكاَن بِ��ِه ِعْنِدي َجِديراً« اضافه کرد: این اس��الم هر جا ارائه 

بشود، طرف دار خواهد داشت و فراگیر مي شود.
سرپرست حجاج ایراني علت تفرقه افکني میان مسلمانان 
را توانمندي فوق العاده اسالم در عالم گیرشدن دانست و ادامه 
داد: این سیاس��ت قدیمي استعمارگر پیر است که با اختالف، 

منابع مسلمانان را به غارت ببرد.
وي در ادامه اف��زود: امروز این توطئه ش��کل تازه اي پیدا 
کرده است. ناگهان در قلب کش��ورهاي مسلمان، جریاني به 
نام تکفیري به وجود مي آید که اذهان را از مس��اله فلس��طین 
منحرف کند و باعث تداوم سیطره قدرت هاي شیطاني باشد.

حجت االسالم والمسلمین قاضي عسکر به حماسه آفریني 
مل��ت غیور غ��زه در 50 روز حمله صهیونیس��ت ها اش��اره و 
خاطرنشان کرد: آن ها 1۲ هزار مجروح و معلول از خود برجاي 
گذاشتند،  اما به دنیا ثابت کردند که مسلمانان هرچقدر هم کم 
باشند، به اذن خدا مي توانند پیروز شوند. اما تکفیري ها حتي 
حاضر نشدند با زبان علیه اسرائیل موضع گیري کنند و بلکه به 

جان دیگر مسلمانان افتاده و موجب بدنامي اسالم شدند.
امیرالحاج ای��ران گفت: اختالف حربه اس��تعمارگران در 
طول تاریخ بوده و هست و تنها نسخه شفابخشي که مي تواند 
ملت هاي مسلمان را نجات دهد این آیه شریفه است که »َوَل 

َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم«.
نماین��ده ولي فقیه در پای��ان با بیان نظر مراجع ش��یعه و 
خصوص��ا رهبر معظم انقالب در خص��وص حرام بودن اهانت 
به مقدس��ات مذاهب اس��المي افزود: باید همواره تکیه روي 
مس��ائل مشترک داشته باش��یم تا بتوانیم پیام جهاني اسالم 

را به همه برسانیم.
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رییس س��ازمان حج و زیارت با اشاره به حضور ۶۴ هزار زائر 
ایراني، از فراهم شدن تمهیدات الزم و وجود آمادگي کامل براي 
برگزاري مراسم ایام تشریق خبر داد و اظهار داشت:برنامه انتقال 
زائ��ران از مکه به عرفات با حدود ۴00 دس��تگاه اتوبوس و طي 
س��ه مرحله پنج ش��نبه این هفته انجام خواهد شد و بعد از نماز 
مغرب و عش��اي روز جمعه، همه زائران با حدود ۲۷0 دس��تگاه 
اتوبوس و طي ش��ش مرحله به منا منتقل مي ش��وند.مهندس 
س��عید اوحدي، رییس سازمان حج وزیارت کشورمان در جمع 
خبرنگاران اعزامي به سرزمین وحي گفت: برنامه انتقال زائران 
از مکه به عرفات با حدود ۴00 دستگاه اتوبوس و طي سه مرحله 

پنج ش��نبه این هفته انجام خواهد ش��د و بع��د از نماز مغرب و 
عش��اي روز جمعه، همه زائران با حدود ۲۷0 دستگاه اتوبوس و 

طي شش مرحله به منا منتقل مي شوند.
وي به توافق هاي صورت گرفته با بانک توسعه اسالمي جهت 
انجام قرباني زائران در روز ش��نبه اشاره کرد و افزود: امیدواریم 
این بخش مهم از اعمال حجاج کش��ورمان تا ساعتي بعد از ظهر 

روز عید قربان به پایان برسد.
مهندس اوح��دي تاکید کرد: ب��راي انتقال زائ��ران در روز 
دوازدهم از منا به اماکن محل اسکان نیز تدابیري در نظر گرفته 
شده است.وي با تشریح اقدام ابتکاري مرکز پزشکي براي اعزام 

۶0 پزش��ک متخص��ص و فوق تخصص زن در ایام تش��ریق در 
عرفات و منا، بهس��ازي وضعیت چادر ها، بازبیني تمامي کولر ها 
و نصب ده ها کولر جدید در مکتب ش��ماره پنج محل اس��تقرار 
حج��اج ایراني را از دیگ��ر اقدامات صورت گرفت��ه براي ارتقاي 

خدمت رساني به زائران اعالم کرد.
   درخواست از خطوط هوايي

رییس س��ازمان حج با اع��الم این که پروازهاي برگش��ت تا 
شش��م آبان ماه ادامه خواهد داش��ت، گفت: میانگین تاخیر ها 
در پروازهاي ورودي به عربس��تان کمت��ر از ۲0 دقیقه بوده که 
کمتری��ن تاخیر از س��وي ش��رکت هواپیمایي ماه��ان به ثبت 
رس��یده اس��ت، از این رو از مسووالن ش��رکت هاي هواپیمایي 
طرف  قرارداد درخواست مي کنم که تالش کنند تا در پروازهاي 

برگشت میزان تاخیر ها بازهم کاهش یابد.
   رضايت زائران

وي به نظرسنجي صورت گرفته از زائران مدینه قبل اشاره کرد 
و از اب��راز رضایت باالي آن ها خبر داد و اف��زود: حدود ۹5 درصد 
برنامه هاي مدنظر ما در حج ۹3 اجرایي شده است.رییس سازمان 
حج وزیارت افزود: در موضوع مسکن، طبق آسیب شناسي هایي 
که س��ال قبل ص��ورت گرفته ب��ود، 30 هتل در مک��ه از گردونه 

خدمات دهي خارج و امسال ۲5 هتل جدید جایگزین شد.
  ساخت هتل و آشپزخانه

مهندس اوحدي به توافق هاي صورت گرفته براي س��اخت 
حدود 5 هزار اتاق )در س��ه هتل( در مدینه منوره اش��اره کرد و 
گفت: ساخت یک آشپزخانه با ظرفیت پخت روزانه صد هزار غذا 
در مکه نیز در دس��تور کار قرار دارد. وي افزود: برنامه ریزي هاي 
صورت گرفت��ه بلندم��دت ب��وده و ب��راي آن ه��ا هیچ گون��ه 

سرمایه گذاري مستقیمي از سوي ایران انجام نمي شود.
  رايزني با مقامات سعودي

رییس س��ازمان حج و زیارت همچنین به دیدارهاي خوب 
با معاون وزیر حج عربس��تان در روزهاي گذشته و انجام دیدار 
با وزیر حج این کش��ور در روز چهارشنبه هفته جاري پرداخت 
و افزود: امیدواریم با ارتقاي س��طح روابط، شاهد همکاري هاي 

بیشتر طرفین براي بهبود خدمت رساني به زائران باشیم.

چابكي كادر پزشكي حج تمتع 93
رییس کارگروه تخصصي بهداشت ودرمان حج و زیارت،چابکي، کارایي باال وبرنامه ریزي هدفمند با 
استفاده ازنیروهاي مجرب و متعهد را ازویژگي هاي شاخص تیم پزشکي حج ۹3برشمرد.»پیرحسین 
کولیوند«گفت:مرکز پزشکي حج وزیارت جمعیت هالل احمربا سیاستگذاري ارائه خدمات به زائرین 
بیت اهلل الحرام ازطریق تقویت سیستم نرم افزاري دربعد دانشي، تکنولوژي ومنابع انساني متخصص 
توانسته نقش موثري در سالمت زائرین درهنگام حج ایفا کند.وي با بیان اینکه ارائه خدمات سالمت 
به زائرین حج تمتع، فعالیتي پیچیده وچندبعدي اس��ت،افزود: توجه به نقش پیشگیري ازبیماري ها 
درارتقا س��المت زائرین،پیشگیري ازش��یوع بیماري هاي رایج ودرمان بیماري هاي خاص درایام حج 
بس��یار مهم است.کولیوند ادامه داد:همچنین ازمهم ترین اقدامات انجام شده در حج ۹3، اجراي طرح 
انطباق واس��تفاده از۶0 پزشک زن درمجموعه و 30 س��المتیارداوطلب زن بود که درمجموع شرایط 

مناسبي دردرمانگاه هاي تخصصي مرکز پزشکي حج و زیارت براي بانوان فراهم آورده است.

آمادگي براي برگزاري مراسم ايام تشريق
رئيس سازمان حج و زيارت در مكه مكرمه اعالم كرد:

اتخاذ تصمیم واحد علیه اهانت كنندگان به مقدسات اسالم 
در ای��ن دیدار ک��ه در محل بعثه مقام معظ��م رهبري در 
مکه مکرمه انجام ش��د، حجت االسالم والمسلمین سیدعلي 
قاضي عس��کر ضمن اب��راز خوش وقت��ي از مالق��ات مجدد 
با آق��اي محمد گورمز، ضم��ن تبریک ب��ه وي و ملت ترکیه 
براي برگزاري انتخابات موفق ریاست جمهوري، گفت: دیدار 
رئیس جمهوري اس��المي ایران از آنکارا نیز مي تواند منش��ا 

تحولي در روابط دو کشور خواهد بود.
سرپرس��ت حجاج ایراني با اش��اره به تفاهم نامه همکاري 
میان بعثه هاي حج دو کشور، به ضرورت برگزاري نشست هاي 
مشترک کار شناسي پرداخت و افزود: ما تاکنون، 10 کتاب به 

ترکي استانبولي ترجمه کرده ایم.
  لکه ننگ تکفير

امیرالحاج ایران در ادامه به ظرفیت هاي بین المللي سازمان 
دیان��ت ترکیه اش��اره و اضافه کرد: فتنه اي که در چندس��ال 
اخیر در منطقه آغاز ش��ده، دامنه اش هم اکنون به بسیاري از 
کشورهاي اسالمي رسیده است؛ تکفیر ها لکه ننگي به دامان 

اسالم شده اند و باید هرچه زود تر، علما و اندیشمندان جهان 
اسالم براي خاتمه دادن به این فتنه تالش کنند.

  تسلط كفار بر مسلمين
نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت به نکته ناراحت کننده 
دیگري پرداخت و آن هم تصمیم گیري غیرمس��لمانان براي 
مس��لمانان بود؛ وي افزود: آمریکا و غربي ها در جریان ائتالف 
علیه داعش به دنبال نابودس��اختن زیرس��اخت ها در عراق و 

سوریه هستند. سرپرست حجاج ایراني با استناد به آیه »َولَْن 
َتْرَض��ى َعْنَك الَْيُه��وُد َول الَنَّصاَرى َحَتّى َتَتِّب��َع ِمَلَّتُهْم« گفت: 
باید چنین اجازه اي به س��لطه گران ندهیم و مسلمانان براي 

خودشان تصمیم بگیرند.
وي افزود: ما آمادگي داریم در این جهت با یک دیگر تبادل 

فکر و نظر داشته باشیم تا در جهان اسالم، اثر بگذاریم.
  سفر تهران

رئیس بعثه ترکیه هم در س��خنان خود، »حج اکبر« را به 
رئیس بعثه ایراني و هیات همراه تبریک گفت و ابراز امیدواري 
کرد در س��ال آینده به تهران س��فر کنم و پاسخ محبت هاي 
مکرر ش��ما را بدهم.وي در پایان ضمن ارائ��ه تحلیلي درباره 
فتنه هاي که براي مس��لمین از صدراس��الم تاکنون رخ داده، 
فتنه جدید در س��رزمین هاي اس��المي را متفاوت با دفعات 
پیش��ین عنوان و تاکید کرد: همه باید بپرسند که چه اتفاقي 
افتاده که گروه هایي نظیر داعش و بوکوحرام ظهور مي کنند و 

مي توانند کار هایشان را به اسم اسالم معرفي کنند.

در دیدار روساي بعثه ایران و تركیه اعالم شد
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دریچه 
مناجات با خدا

خدای��ا! مق��ام ابراهی��م خلیل، 
مقام دوس��تي و بندگي اس��ت و این 
ش��یرین ترین نوع بندگي اس��ت. ما 
به این امید س��ر جاي پ��اي ابراهیم 
مي گذاری��م ک��ه ت��و م��ا را نی��ز به 
دوس��تي خود برگزیني و حجاب ها 

را برچیني.
خدای��ا! جوش��ش عل��م حقیقي 
همانند زمزم از جانب توست. ما را از 
علوم آلوده بي نیاز کن و از زالل زمزم 

خودت سیراب ساز.
خدایا! حکم��ت را همچون زمزم 

جاودانه ات از وجودمان بجوشان.
خدایا! به ما بیاموز که سعي میان 
صف��ا و مروه، س��عي می��ان خوف و 
رجاست و ایستایي مدام در هر کدام، 

بطالن اعمال زندگي است.
خدایا! عمري اس��ت که در سعي 
و طلب، تقصی��ر کرده ایم. اکنون که 
مژده دی��دار داده اي، رخصتمان ده 

که دست بیفشانیم و سر ببازیم.
خدای��ا! م��ا بر س��ر ق��راري که 
گذاش��ته ب��ودي، حاض��ر ش��دیم 
و ب��ه میق��ات درآمدیم. ت��و یقیناً 
پی��ش از ما به ق��رارگاه آمده اي که 
صادق الوع��دي و در میعاد، تخلف 
نمي کني. چگونه تو را بشناسیم اگر 

پیش از این ندیده باشیم؟
خدای��ا! مگ��ر نه من��ي تجلیگاه 
آرزوس��ت؟ ط��ور تکل��م اس��ت؟ 
س��ینا دی��دار اس��ت؟ نکن��د که از 
من��ي برگردی��م و همچن��ان قاب 
چش��مهایمان از تصوی��ر محبوب 

خالي بماند.
خدایا! هر در که بر ش��یطان سد 
مي کنیم، دري دیگر رصد مي کند و 
ه��ر پنجره اي که ب��ر او مي بندیم، از 
روزني دیگر سر بر مي کند، اگر دست 
عنایت تو نباشد، دست و دل ما توان 
رمي ش��یطان ندارد، دس��تمان را به 

دستت برسان.
خدایا! اینک عرفات، اینک مني. 
این��ک میقات. این��ک وادي مقدس 
طوي. اگر همچن��ان تو را آهنگ لن 
تراني اس��ت، بگو به ک��دام کوه نگاه 
کنی��م تا تجل��ي نور ت��و را در جمال 

بقیه اهلل ببینیم؟
خدایا! دلم��ان بهانه دیدار گرفته 

است. جانمان را به بها بگیر.

عرفات؛ تولد دوباره

نهم ذی الحجه روز عرفه اس��ت؛ روزی که زائران س��پیده دم صبح 
راه��ی عرفات می ش��وند تا در جوی مملو از ایمان، خش��وع و خضوع 
اس��تغفار ک��رده و ارکان اصلی ح��ج را بج��ا آورند. زائ��ران روز نهم 
ذی الحجه، روز عرفه، مناس��ک دینی را بجا آورده و خود را برای دیگر 
اعم��ال این ایام آم��اده می کنند. صحرای عرف��ات در ۲1 کیلومتری 
شمال مکه واقع شده و تپه کوچکی است که حدود ۲50 متر از سطح 
دری��ا باالتر و کوه ها آن را احاطه کرده ان��د. در این روز حجاج بیت اهلل 
الحرام اس��تغفار می کنند و پاک و عاری از هر گناه می شوند. همچون 
کودکی که تازه زاده ش��ده است. در این روز صدای دعا و انابه بنده به 
درگاه احدیت قطع نمی ش��ود و استغاثه بنده از پروردگارش تا عرش 
م��ی رود. زائران پ��س از اقامه نماز ظهر و عصر در عرفات با تأس��ی به 
س��نت نبوی، رو به قبله می ایس��تند و تا زمان غروب خورش��ید این 

حالت را حفظ و ضمن دعا، به تفکر و تأمل در اعمال 
خود پرداخته و توبه و انابه س��ر می دهند. آنها پس 
از وقوف در عرفات از طلوع خورش��ید تا غروب، به 
سوی مزدلفه برای ش��ب زنده داری رفته و در آنجا 
بیتوته می کنند و به عبادت و راز و نیاز می پردازند. 
آنها نماز مغرب و عش��ا را در مزدلفه به جا می آورند 
و تا صبح فردا )عید قربان( ش��ب زنده داری کرده و 
به دعا و مناج��ات می پردازند. زائران خانه خدا 10 
ذی الحج��ه بار دیگر به منا ب��از می گردند تا قربانی 
کرده، رمی جمرات و مراس��م عید قربان را برگزار 
کنند تا حج آنها کامل ش��ده و نام حاجی را بر خود 
نهند. وجه تس��میه آن را چنین گفته اند، هنگامی 
که جبرئیل مناسک را به ابراهیم آموخت، چون به 
عرفه رس��ید، به او گفت عرفت و او پاسخ داد بلی. از 
این رو به این نام خوانده ش��د و همچنین گفته اند 
مردم از این جای��گاه به گناه خود اعتراف می کنند 
و بعض��ی آن را جهت تحمل صبر و رنجی می دانند 

که برای رسیدن به آن باید متحمل شد چرا که یکی از معانی »عرف« 
صبر و شکیبایی و تحمل است.

  حضرت آدم)ع( در عرفات
براساس روایتی از امام صادق)علیه السالم(، آدم)علیه السالم( پس 
از خروج از جوار خداوند و فرود به دنیا، ۴0 روز هر بامداد بر فراز کوه صفا 
با چشم گریان در حال س��جود بود. جبرئیل در روز هشتم ذی الحجه 
آدم را به منا برد، آدم شب را در آنجا ماند و صبح با جبرئیل به صحرای 
عرفات رفت. جبرئیل به هنگام خروج از مکه، احرام بس��تن را به او یاد 
داد و به او لبیک گفتن را آموخت و چون بعد از ظهر روز عرفه فرا رسید، 
تلبیه را قطع کرد و به دستور جبرئیل غسل کرد و پس از نماز عصر، آدم 
را به وقوف در عرفات وا داشت و کلماتی را که از پروردگار دریافت کرده 
بود، به وی تعلیم داد. حضرت آدم تا غروب آفتاب دستش رو به آسمان 
بلند بود و با تضرع اشک می ریخت. زمانی که آفتاب 
غروب کرد، همراه جبرئیل روانه مش��عر شد و شب 
را در آنجا گذراند و صبحگاهان در مشعر بپا خاست 
و در آنج��ا نیز با کلماتی ب��ه دعا پرداخت و به درگاه 

خداوند توبه کرد.
  حضرت ابراهيم)ع( در عرفات

در صحرای عرفات، جبرئی��ل پیک وحی الهی 
مناسک حج را به حضرت ابراهیم)ع( نیز آموخت.

  پيامبر اسالم)ص( در عرفات
دامن��ه کوه عرفات در صدر اس��الم محل درس 
پیامبر اس��الم ب��ود و بنا به گفته برخی مفس��ران، 
آخری��ن س��وره ق��رآن در صح��رای عرف��ات ب��ر 
پیغمبر)ص( نازل ش��د و پیغمبر این سوره را که از 
جامع ترین س��وره های قرآن است و دارای میثاق و 
پیمان های متعدد با ملل یهود، مسیحی و مسلمان 
و علمای آنها اس��ت و قوانین و احکام کلی اسالم را 

دربر دارد، به مردم آموزش داد.

ترک نماز جماعت 
امام محمدباقر علیه السالم فرمودند:

َمن َتَرَک الَجماَعَة َرغَبًة َعنها َو َعن َجماَعِة 
الُمسِلميَن ِمن َغيِر ِعلَِّةٍ َفال َصالَة لَه؛

کسی که از روی بی میلی ،بدون عذر و 
علت نمازجماعت را که

 اجتماع مسلمانان است ترک کند، 
نمازی برای او نیست.

)امالی شیخ صدوق،ص۲۹0(

دامنه 
کوه عرفات 

در صدر اسالم 
محل درس پیامبر اسالم 

بود و بنا به گفته
برخی مفسران، آخرین 
سوره قرآن در صحرای 
عرفات بر پیغمبر)ص( 

نازل شد



5
2 October 2014

دوره جدید - شماره 19
10  م���ه��������ر 1393
1435 ذی الحج��ه   8
2 October 2014

خبرنامه

93

علم، ادب و فكر 
امام علی علیه السالم فرمودند:

الِعلُم َوراَثٌه َكريَمٌه ، َو الدُب ُحَلٌل 
َدٌه ، َو الِفكُر ِمرآٌه صاِفَيٌه؛ ُمَجدَّ
علم میراث گرانبهائی است
و ادب لباس فاخر 
و زینتی است و فکر آئینه ای است 
صاف.
)نهج البالغه(

سّر بیتوته در مشعر

بع��د از این که روز نهم پایان پذیرفت و آفتاب غروب کرد، ذات 
اقدس اهلل دس��تور می دهد: » ُثَمّ َأِفيُضواْ ِمْن َحْيُث َأَفاَض الَنّاُس «؛ 
»همان طور که دیگران می آیند، ش��ما هم از سرزمین عرفات به 
طرف مشعر حرکت کنید.« مشعرالحرام جزو محدوده حرم است، 
اگر کس��ی روز نهم را با معرفت آشنا شد، الیق است که داخل در 
ورودی حرم شود. اولین در، همان مشعرالحرام است. دم در داالن 
ورودی حرم- اولین محدوده حرم- شبی را بیتوته می کند، برای 

رمی جمرات، در روز دهم ۴۹ سنگریزه جمع می کند.
امام س��جاد س��الم اهلل علیه طبق این حدیث مرسل فرمود: 
معنای بیتوته کردن ش��ب دهم در س��رزمین مشعرالحرام، آن 
است که قلبت را با شعار تقوا آگاه کنی، یعنی تقوا را شعار قلبت 

قرار دهی که قلبت با تقوا شناخته شود.

  تقوا: معيار شناخت زائر بيت اهلل
ش��عار هر قومی، معرف آن قوم است. ش��عار قلب انسان زائر 
بیت خدا، تقواس��ت و با تقوا شناخته می ش��ود و این را در شب 
دهم در مش��عرالحرام باید فراهم کرد. گرچه این مسأله در تمام 
مناسک و مراسم مطرح است، اما بروز و ظهورش در شب دهم، 
در سرزمین مشعرالحرام است. آنجا که زائر سنگریزه ها را جمع 
و خود را مسلح می کند که با ش��یطان به نبرد برخیزد. آنجا که 
وق��وف می کند و نیرو می گیرد تا در برابر هر عصیانی به س��تیز 
برخیزد در پیش��گاه هر طاعتی س��ر بیاساید. وقتی )شب دهم( 
وقوف در مش��عرالحرام تمام ش��د، زائر باید به طرف منا حرکت 
کن��د و باید بین طلوعی��ن را در آن محدوده و مرز مزدلفه بماند 

و وارد منا نشود.

گفته اند که وقتی این راه را طی می کنی، متمایل به سمت چپ و 
راست نباش. یعنی از این دو طرف بیرون نیرو، نگو از هر راهی که شد، 
خودم را به منا برس��انم. نه، یک راه مخصوصی دارد. امام س��جاد)ع( 
فرمود: می دانی سر این که گفته اند وقتی فاصله بین مشعر و منی را 
طی می کنی، به دست راست و چپ نرو و در همان محدوده خاص 
حرکت کن یعنی چه؟ سرش آن است که نه متمایل به شرق باش 
و نه متمایل به غرب، در صراط مستقیم حرکت کن؛ چون » اَلَْيِميُن 
ُة « چپ و راست انحراف  ِريُق اَلُْوْسَطى ِهَى اَلَْجاَدّ َماُل َمَضَلٌّة َو اَلَطّ َو اَلِشّ
است و وسط صراط، زائر بیت اهلل وقتی شب دهم را در مشعر می ماند 
و وقوف می کند، فکرش این اس��ت که قلبش را با شعار تقوا تطهیر 
کند و خود  را با جمع آوری سنگریزه ها مسلح کند و هنگام عبور، از 

راه مستقیم منحرف نشود. اینها همه برای تزکیه است.

از پیامبر بیاموزیم 
گفتار و رفتار پیامبر خاتم )ص( براي همه مس��لمانان در همه زمینه ها الگو و سرمشق 
اس��ت قرآن کریم خطاب به مسلمانان مي فرماید: لکم في رسول اهلل اسوه حسنه. از این رو 
بر همه پیروان آن حضرت فرض است که سیره نظري و عملي آن حضرت را مطالعه کنند 

و آن را معیار و مالک عمل خویش قرار دهند.
  پوزش پذيري

پوزش پذیري از ویژگي هاي ممتاز انسان بزرگ است و او چنین بود.
فرمود: آیا به شما خبر دهم بدترینتان کدام است؟

گفتند: آري، اي پیامبر خدا!
کسي که از اشتباه در نمي گذرد پوزش را نمي پذیرد و از لغزش چشم پوشي نمي کند.

با همه تش��ویق هایش به این که اگر کسي کار بدي کرد، حتماً پوزش بخواهد، باز براي 
حفظ کرامت انساني دستور مي فرمود: مبادا کاري کني که ناگزیر باشي پوزش طلبي.

کس��ي که پوزش عذرخواه را نمي پذیرد – چه پوزش��گر راستگو باشد و چه دروغگو – 
به شفاعت من نمي رسد.کسي بیش از آفریدگار عذر نمي پذیرد.

  حق گرايي
در شادماني و خش��م، جز حق نمي گفت حق را اعمال مي کرد، گرچه در ظاهر به ضرر 

خودش یا دوستانش بود.
هنگامي که در اقلیت قرار داشت و وارد شدن حتي یک نیرو در اردوگاهش سرنوشت ساز 
بود، از او خواستند از مشرکان براي سرکوب مشرکان دیگر یاري جوید، نپذیرفت و فرمود: 

از مشرک کمک نمي طلبم.
به یارانش توصیه مي کرد: 

س��خن حق را از هر که شنیدي بپذیر، گرچه دش��من بیگانه باشد و ناحق را از هر کس 
شنیدي نپذیر گرچه دوست نزدیک  باشد.

اگر پاي حقي در میان مي آمد، دیگر کس��ي را نمي شناخت و احدي را یاراي ایستادگي 
در مقابل آن عزیز نبود، تا آن که آن حق را یاري کند.

 ب��ر دس��ته شمش��یرش نوش��ته ش��ده ب��ود: ... ح��ق را بگ��و، گرچ��ه در ظاه��ر 
به زیان تو باشد.
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عدم شفاعت 
رسول خدا صلی اهلل علیه وآله 

فرمودند:
لوَة  َر الصَّ ل َيناُل َشفاَعتى َمن اَخَّ

بَعَد َوقِتها؛
کسی که نماز را از وقتش تأخیر 

بیندازد، )فردای قیامت( 
به شفاعت من نخواهدرسید.

)بحاراالنوار،ج،83ص۲0(

این دعا بي پاس��خ نمي ماند، چ��را که این 
ط��ور ناله کردن و ضج��ه زدن و خدا را به همه 
اشخاص و لحظات آنچه مورد عالقه اش است 
قس��م دادن، حتما او را به س��ر رح��م و لطف 
مي آورد، باور کنید هر کس��ي را این چنین در 
محذور و رودربایستي قرار بدهیم عزیزانش را 
پیش رویش بیاوریم، همه کائنات و مقدسات 
عال��م را جلوي چش��مش ردی��ف کنیم، تمام 
موارد سخاوت و دست و دل بازیش را به رخش 
بکش��یم و از او چی��زي بخواهیم، ما را دس��ت 
خال��ي برنمي گرداند. تازه ما با ارحم الراحمین 
طرفیم، یعني از هر مهرباني و از هر مادري و از 

هر دلسوزي، مهربان تر و دلسوزتر.
م��ا معتقدیم خ��دا از ه��ر رحم کننده اي 
مهربان تر و بخش��نده ت��ر و رئوف تر اس��ت و 
همچنانک��ه در اهلل اکبر باید تو هم مقایس��ه را 
کنار بگذاریم و در اندیشه بگذرانیم که اهللُ َأْكَبُر 
ِمْن َأْن يُوَصَف یعني خدا بزرگ تر از آن اس��ت 
که وصف ش��ود، در ارح��م الراحمین هم باید 
مقایسه با مخلوقات را کنار بگذاریم و در ذهن 
بگذرانیم که حد مهرباني خدا از وصف و فهم و 

وهم من خارج است.
ح��ال که خ��دا مهربان ت��ر و رحیم تر از هر 
موجودي اس��ت که بتوان وصف ک��رد و او به 
یقین این دعا را مي ش��نود و آن ش��نواي توانا، 
نه عاجز اس��ت که نتواند پاسخ ما را بدهد و نه 
بخیل. امام ص��ادق)ع( از پیامبر رحمت)ص( 
این دعا را نقل کرده اس��ت و بالش��ک پیامبر 
رحمه للعالمین همو ک��ه نهایت تالش خود را 
کرد تا کالم خدا را به خلق برساند نهایت سعي 
خود را کرده و بهترین ترفندها را به ما آموخته 
تا هر چ��ه مي خواهیم از خداي بي نیاز و توانا و 

دارا بگیریم.
ما معتقدیم ک��ه محبوب تر از محمد)ص( 
و آل محم��د، محبوب ت��ر از مالئک��ه مقرب، 
محبوب تر از جبرئیل و اس��رافیل و میکائیل و 
محبوب تر از ابراهیم و انبیاء مرسل در نزد خدا 
نیس��ت. در دعاي عرفه پیامبر به ما مي آموزد 

که خدا را به حق این عزیزان قسم بدهیم.
پیامب��ر )ص( و امامان ما ب��ه ما آموخته اند 
که چیزي برجس��ته تر و عظیم تر و فخیم تر از 
قرآن نزد پروردگار نیس��ت و سوره فاتحه، طه، 
یس، کهیعص، حم عسق، انوار و تشعشعهایي 
از این تجلي خ��دا بر روي زمینن��د. آنها به ما 
آموخته اند ت��ورات و انجیل و زبور و فرقان نزد 
خدا عزیزن��د و به ما آموخته ان��د روز قیامت و 
برپا شدن ترازوهاي اعمال از عظیم ترین وقایع 

مورد توجه خدایند. در این دعا، پیامبر رحمت 
ب��ه ما مي آم��وزد اگر خدا را به این امور قس��م 
بدهید، آت��ش غضبش را خام��وش مي کند و 

خزانه رحمتش را مي گشاید.
اولی��اء و بزرگان دین به م��ا آموخته اند اگر 
نمي دانی��د چگونه دعا کنی��د ببینید بزرگان 
چگون��ه دعا کرده اند و از آنها فرا گیرید. در بدو 
خلقت، آدم ابوالبش��ر دعایي ک��رد و توبه اش 
پذیرفته شد و س��پس داود و سلیمان و یونس 
و ایوب و یعقوب و آس��یه و موسي و عیسي )ع( 
را داریم که درخواست هاي بزرگ کردند که با 
همه بزرگي، جزئي و کمت��ر از جزئي از خزانه 
بي نهای��ت باري تعال��ي نبود و خدا بدیش��ان 
عط��ا ک��رد. در اوج این قله ها دعاهایي اس��ت 

که موس��اي کلی��م روانه ب��ارگاه احدیت کرد 
و آن معج��زات ب��اور نکردن��ي و آن مقام��ات 
غبطه آفرین به او عطا ش��د – از شکافتن دریا 
تا افتخار هم صحبتي با خدا – حامالن عرش، 
جبرئیل و میکائیل و اس��رافیل و سایر مالئکه 
مقرب و محمد مصطفي )ص( و سایر پیامبران 
مرس��ل و هم��ه بن��دگان صالح نی��ز دعاهاي 

مستجابي را به درگاه خدا روانه کرده اند.
پیامبر عظیم الش��ان اسالم به ما مي آموزد 

که خدا را با همین دعاها بخوانیم.
خدا را اسمهایي است جمیل و جلیل و بهيء 
و عظیم که بعضي را بر بعضي رجحان است و از 
عظیم ترین اسماء خدا آنهاست که با گفتن آن 
وقایع و حوادث عظیم بوقوع پیوسته و خواهد 

پیوست، خدا را اسمي اس��ت که موسي)ع( با 
بردن آن اس��م موجب از هم پاشیده شدن کوه 
ش��د و اسمي اس��ت که او با ذکر آن، مفتخر به 
دریافت الواح پیامبري گردید. خدا را اس��مي 
اس��ت که عیس��ي )ع( با ذکر آن مرده را زنده 
مي کرد و کور را بینا، خدا را اس��مي اس��ت که 
محمد مصطفي )ص( با ذکر آن بر براق س��وار 
شد و به معراج رفت، همان سفري که جبرئیل 

را تاب همراهي تا پله آخر نبود.
خدا را اسمي است که با نگارش آن بر برگ  
زیت��ون، آتش نمرودي ب��ر ابراهیم خلیل )ع( 
خنک و گوارا شد. خدا را اسمي است که خضر 
با ب��ردن آن ب��ر روي آب راه مي رفت و خدا را 
اسمي اس��ت که ملک الموت با ذکر آن، اجازه 

تصرف در جان انسان ها را مي گیرد.
خدا را اس��مي اس��ت که مفاصل مالئکه با 
ش��نیدن آن به لرزه مي افتد، اسمي که قبل از 
آغاز خلقت مخلوقات بر س��راپرده هاي عرش 

نقش بسته است.
پیامب��ر رحمت، هم��و که ب��ر راه یافتن ما 
بس��یار حریص ب��ود، نهایت تالش خ��ود را به 
کار برده اس��ت تا این اس��ماء را ب��ه ما بیاموزد 
و راه گرفت��ن پاس��خ از خداون��د را همچ��ون 
راحت الحلق��وم در کاممان بگذارد. این عصاره 
خلقت و عزیز در دانه خالق به ما مي آموزد خدا 
را به این اسم ها صدا بزنید و مطمئن باشید که 

او پاسخ مي دهد.
پیامب��ر تالش کرده اس��ت تا ب��ه امت خود 
بفهماند که جایي براي ناامید ش��دن و ش��ک و 
شبهه نیست. امام صادق )ع( مي فرماید در حالي 
دعا کنید که یقین دارید پاس��خ مثبت دریافت 
مي کنید، آنگاه ای��ن دعا نمي تواند قرین اجابت 
نباشد. بي تردید خداي رحمان، خداي رحیم و 
خداي ارحم الراحمین با این همه قس��م و با این 
همه شیوه ها و معارفي که پیامبر خاتم)ص( به ما 
مي آموزد، در موقعیتي جز اجابت قرار نمي گیرد. 
پس بدانیم و یقین داشته باشیم که دعاي شب 

عرفه مستجاب خواهد گردید.
فعاًل تا همین جا بسنده مي کنم و امیدوارم 
باورتان و باورمان بشود که این دعا، صددرصد 

مستجاب است.
اما چه نیکوس��ت که قبل از شب عرفه نیز 
یکي دو بار – حتي االمکان در مسجدالحرام – 
این دعا را مرور کرده، و خود را آماده س��ازیم تا 
در شب عرفه در حال احرام، در بهترین زمان و 
بهترین مکان و بهترین حالت، این بهترین دعا 

را روانه درگاه بهترین بهترین ها کنیم.

اين دعا بي پاسخ نمي ماند
نگاهي به دعاي شب عرفه
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بهشتى شدن 
رسول خدا )ص(: خاک 
بر سرش، خاک بر سرش، 
خاک بر سرش. کسی که پدر و 
مادرش یا یکی از آن دو پیش 
او به سن پیری برسند 
و او به واسطه خدمت به آنها 
بهشتی نشود.
 نهج الفصاحه صفحه 3۴۹

  الف( ميقات
- هنگام حضور در میقاتها )مسجد شجره و مسجد جحفه (جهت 
محرم شدن ،ضمن حفظ خونسردي کامل خویش الزم است موارد 

ذیل را مد نظر داشته و در رعایت آنها خود را ملزم بدانید.
- هنگام پیاده شدن از اتوبوسها، در محل میقاتها و یا مواقف 
بین راهي سعي کنید همواره همراه همکاروانیان خود باشید تا 
از کاروان جدا نشوید و محل استقرار  اتوبوس خود در پارکینگ 
مربوطه و مس��یر ت��ردد از اتوبوس تا داخل مس��جد را کاماًل به 

خاطر بسپارید.
- زمان  پیاده ش��دن از اتوبوس س��عي کنید وسایل اضافه با 

خود نبرید و مراقب وجوه نقد خود باشید .
- در ص��ورت ج��دا ش��دن از کاروان خ��ود و ی��ا فراموش 
کردن محل پارک اتوب��وس خود در پارکینگ با مدیر، معاون 
وی��ا عوامل کاروان خود تم��اس بگیرید و در ص��ورت نیاز به 
راهنمائي مي توانید به برادران امداد و راهنماي س��ازمان حج 
و زی��ارت که با لباس فرم و کاله مخص��وص امداد و راهنماي 
حجاج ایراني در محل میقات ه��ا حضور دارند مراجعه تا آنها 

شما ر ا راهنمائي نمایند.
- مق��ررات و قوانین میقات ها از قبی��ل عدم تصویر برداري ، 

عدم ورودبه قسمت بانوان و....را با دقت رعایت فرمائید.
- بعضاً مشاهده شده ش��رکتهاي مختلف جهت تبلیغ خود 
اق��دام به توزیع چتر،جاکفش��ي و... مي نمایند،مراقب باش��ید 
س��رگرم شدن به دریافت اینگونه هدایا و یا خرید، شما را از امور 

اصلي خود باز ندارد.
- از سوار شدن به اتوبوس��هاي دیگر و خصوصاً ، اتوبوسهاي 

مسافران غیر ایراني اکیداً خودداري فرمائید.
- شایسته است در طول سفر رفتن به میقاتها و محرم شدن 
و انش��اءاهلل انجام مناس��ک همواره از تج��ارب و راهنمائي هاي 
مدیران و روحانیون محترم کاروان استفاده کرده و بدون نظر و 

هماهنگي آنها اقدامي نکنید.
- از لحظه حرکت از ایران ، حرکت به سوي میقات، تا حرکت 
به سوي مشاعر مقدسه دقت کنید همواره کارت شناسائي زائر 

همراه شما باشد.
  ب( عرفات 

- شایس��ته است پیش از زمان فرارس��یدن حرکت به سوي 
مش��اعر مقدسه نس��بت به جمع کردن وس��ائل خود و تحویل 
اش��یاء قیمتي و وجوه نقد به صندوق امانات و قرار دادن اش��یاء 
و کااله��اي قیمتي خود در محل امن با هماهنگي مدیر محترم 
کاروان اقدام نموده واز همراه داش��تن هرگونه وس��ایل اضافي 

خودداري فرمائید.
- با توجه به ش��باهت بس��یار زیاد چادرها  و محل  اس��تقرار 
زائرین تمامي کش��ورها در صحراي عرفات توصیه اکید میشود 
حت��ي المقدور تالش کنید زیاد از چادر محل اس��تقرار کاروان 

خارج نشده و یا از چادر کاروان خود زیاد فاصله نگیرید.
- در صورت جدا ش��دن از کاروان و یا فراموش کردن مسیر 
چادر خود به نیروهاي امداد و راهنماي حجاج ایراني که با لباس 
فرم و کاله مخصوص در محل حضور دارند مراجعه تا آنها ش��ما 

را یاري دهند.
- در صورتیک��ه خداي ناکرده به هر دلیل از چادرهاي ایراني 
دور افتادی��د ، تالش کنید تا از طریق پرچمهاي برافراش��ته و یا 
بالنه��اي به رنگ پرچم مقدس جمهوري اس��المي محل چادر 
ایرانیان را پیدا کنید ویا در صورت نیاز به پلیس مراجعه و با ارائه 

کارت زائر خویش از آنها یاري بجوئید.

- هنگام خروج از صحراي عرفات مطابق برنامه ریزي مدیران 
کاروان عمل کنید و از حرکت انفرادي خودداري فرمائید.

اگر به هر دلیلي از کاروان خود جدا افتادید ستادهاي مستقر 
در عرف��ات وظیفه دارن��د تا خروج آخرین زائ��ر محیط را ترک 

ننمایند.
  ج( مشعرالحرام )مزدلفه (

- در زمان وقوف در مش��عرالحرام، با توجه به شرایط خاص 
آنجا که چ��ادري وجود ن��دارد دقت کنید تا از محل اس��تقرار 
کاروان خود دور نش��وید و همواره در کنار سایر همکاروانیهاي 

خود باشید.
- هنگام خروج از صحراي مش��عر الحرام به س��وي سرزمین 
مني ، تمام تالش خود را داش��ته باش��ید تا همراه کاروان خود 
حرکت کنید تا در مبادي ورودي س��رزمین مني به مسیرهاي 
دیگر نروید و از محدوده چادر هاي ایراني خارج نشوید، حتماً از 

ترددهاي انفرادي خودداري نمائید.

  د(سرزمين مني 
 هن��گام ورود ب��ه س��رزمین من��ي در صورت ج��دا ماندن 
از هم کاروانی��ان، تم��ام همت خ��ود را تنها صرف رس��یدن به 
چادرهاي ایرانیان کنید،  تا بتوانید پس از رسیدن به چادرهاي 
ایرانیان با کمک گرفتن از واحد امداد و یا سایر مدیران ایراني به 

چادر محل استقرار کاروان خود برسید.
- عموماً واحد امداد و راهنماي حجاج ایراني نسبت به نصب 
پرچم ایران و تابلوهاي راهنما در مسیر ورودي به سرزمین مني 
اق��دام مي نماید که مي توانید با اس��تفاده و دق��ت بر تابلوهاي 

راهنما به سمت چادرهاي ایراني هدایت شوید.
-  در س��رزمین مني نی��ز چادرها  و فضاي اس��تقرار حجاج 
سراسر دنیا کاماًل شبیه به یکدیگر است، لذا تالش کنید تا چادر 
محل اس��تقرار خود و مس��یر تردد به رمي جمرات را خوب یاد 
گرفته و به خاطر بس��پارید و در صورت استفاده از نشانه گذاري 

دقت کنید از نشانه هاي ثابت و غیرمشابه استفاده کنید .
- شایسته است نقشه هاي محل استقرار  چادرهاي ایراني را 
از طریق مسئولین محترم کاروان دریافت کنید تا مورد استفاده 

شما قرار گیرد.
-  با توجه به طوالني تر بودن زمان حضور ش��ما در سرزمین 
مني نسبت به سرزمین هاي عرفات و مشعر الحرام و در صورت 
نیاز به گش��ت وگذار تمام سعي شما این باش��د تا از چادرهاي  
ایراني دور نش��وید و از تردد در محل اس��تقرار چادرهاي سایر 

کشورها خودداري فرمائید.
- در صورت قصد خروج از س��رزمین من��ي حتماً با اطالع و 

مجوز مدیر و روحاني محترم کاروان اقدام فرمائید .
- از ارتباط گیري با حجاج س��ایر کشورها خارج عرف زیارت 

و حج خودداري فرمائید.

امنیت سفر در مشاعر مشرفه
زائران به اين نكات توجه كنند

با توجه به طوالني تر بودن زمان حضور شما 
در سرزمین مني نسبت به سرزمین هاي 
عرفات و مشعر الحرام و در صورت نیاز 

به گشت وگذار تمام سعي شما این باشد 
تا از چادرهاي  ایراني دور نشوید
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هشدار پیامبر)ص(
رسول اکرم )ص( : هرکه در 
میان سخن برادر مسلمانش 

که در حال صحبت کردن 
است بدود و سخن او را قطع 

کند مانند این است 
که گوشت صورت او را

کنده است.
 اصول کافی جلد ۴ صفحه ۴81

سبوی عشق
دعا در سرزمین منا

در س��رزمین منا پ��س از اینک��ه حاجیان 
اعمال عرفات و مش��عر و منا را انجام داده و 
قرباني کردند، فراغتي دارند و شبها در منا 
بیتوته مي کنند. در این سرزمین مقدس در 
جاهلیت به نیاکانش��ان افتخار مي کردند و 

به یاد پدرانشان مي پرداختند.
ولي قرآن مي فرماید: این کار را نکنید و به یاد 
پدرانتان نباشید، به یاد خدا باشید )َفاْذُكُروا 

َ َكِذْكِرُكْم آبَاَءُكْم َأْو أََشَدّ ِذْكًرا( اهلَلّ
آنگاه مي فرماید: دعاي مؤمنان در سرزمین 
ْنَيا َحَسَنًة َوِفي  منا این اس��ت: )َربََّنا آِتَنا ِفي الُدّ
اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الَنّاِر( اینان در طلب 
حس��نات و خوبي هاي دنیا و آخرت هستند 
یعني درخواست چیز خوب، حالل، طیب و 
طاهر دارند و این دعاي خوبي است. داشتن 
فرزند صالح، همسر با ایمان، رفقاي با ایمان، 
معلم شایسته، شاگرد خوب، هم بحث مفید، 
داد و ستد حالل، نیروهاي اقتصادي خوب، 
نیروهاي نظامي کارآمد، همه اینها حسنات 
دنیاست. اگر کسي در محلي کار مي کند که 
همکاران او مؤمن و درس��تکار باشند، این از 
حسنات محل کار اوس��ت. ولي گروه دیگر، 
کساني هس��تند که زرق و برق دنیا را طلب 
مي کنند نه حسنه، )َفِمَن الَنّاِس َمْن َيُّقوُل َربََّنا 

ْنَيا َوَما لَُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق( آِتَنا ِفي الُدّ
گروهي از م��ردم از خدا تنها خوبي هاي دنیا 
را طلب مي کنند نه تنها چنین دعایي دارند، 
بلکه منطق و فکرش��ان این است. اینها هیچ 

بهره معنوي نخواهند داشت.
اگر انسان خواست به خیري برسد، پیشنهاد 
ندهد ک��ه خدایا فالن چیز را ب��ده، چون در 
بسیاري از موارد خداوند براي آزمایش همان 
را عطا مي کند که به زبان شخص جاري شده 
اس��ت. از این رو بهترین پیش��نهاد و دعا این 
است که انسان فضل پروردگار را طلب کند. 
لطف و خیر او را طلب کند و بگوید، حسنات 

دنیا و آخرت را به من عطا کن.
مقدم داشتن ديگران و يا تعميم دعا

حضرت ص��ادق )ع( مي فرمای��د: هر کس 
چیزي را براي چهل نفر مؤمن درخواست 
کند قبل از آنکه براي خودش درخواس��ت 

نماید دعایش مستجاب مي شود.
درخواس��ت را به صورت عام مطرح کردن 
به صورتي که همه مؤمنین را ش��امل شود 
مس��تحب است و براي  امام جماعت تأکید 

بیشتري شده است.
پیامبر اکرم )ص( مي فرماید: هرگاه کس��ي 
دعا مي کند باید عمومي دعا کند، زیرا این کار 
در اجابت دعا مؤثرتر است. پیامبر اکرم )ص( 
مي فرماید: هر امام جماعت��ي که فقط براي 
خودش چیزي را بخواه��د و براي مأمومین 

درخواست نکند به آنان خیانت کرده است.

حج و معلمان بشريت
حج، منعکس کننده مقام معلمان بزرگ عالم بشریت است.

نمي توان بار اقامت در سرزمین وحي افکند اما از شناخت معلمان 
بزرگ تاریخ، جایگاه و نقشي که در زمان حیاتشان و پس از رحلتشان 
ایفا کرده اند، غفلت جس��ت. ش��اید اگر یک وجه از حج، تاریخ و درک 
تاریخي نهفته در البالي رخدادها و حوادث باش��د، شناخت معلمان 
بزرگ تاریخ بش��ریت وجه دیگر آن است. این دو وجه در این سفر به 

صورتي در هم تنیده خود را نشان مي دهد.
اولین معلم، آدم علیه الس��الم، سرسلسله انبیاء مبدأ جریاني شد 
ک��ه چونان رودي آرام، در پهنه تاریخ حیات بش��ر به راه افتاد و فارق 

میان دیگر جریانات با جریان حقیقي شد.
حکایت گسیل انبیا حکایت نیاز آدمي به معلم است، معلماني که 
متعلم مدرسه داعي بزرگ و خداي رحمان بوده اند. چه بشر در مسیر 
پر فراز و نشیب حیات خود با مخاطرات و عقبه هایي روبرو مي شود که 

بي حضور معلمي راهبر، نجات از آن میان میسر نیست.
بي تردید همه فالکت ه��اي بزرگي که گریبان 
آدمي را گرفته، محصول عدول انسان از فرمان هاي 

معلمان بزرگ بوده است.
اولین داع��ي و معلم، خداي رحم��ان و آخرین 
نیز هموس��ت که هدایت کننده خاص و عام است و 
پ��س از او پیامبران که با کتاب و فرمان خداوندگار، 
مردمان را در مس��یر هدایت رهنمون گش��تند و به 
اذن خداوند و انذار و تبشیر مردمان مشغول شدند.

و س��ه دیگ��ر، کت��اب اهلل و پ��س از آن بندگان 
صالحي که به واس��طه تبعیت از دس��تورات خدا و 
رسول او و پاک شدنشان از هرگونه شرک و پلیدي 
در کس��وت داعي، هادي خلق خدا در مسیر رشد و 

کمال شدند.
آنکه مي خواه��د در مقام داعي الي اهلل، مردمي 
را فرا بخواند، ناگزیر اس��ت پیش از هر امر، صاحب 
اذن باشد. صاحب ش��رایطي که او را مستعد قبول 
مسئولیت هدایت انسان مي سازد تا مبادا که خود 

و دیگ��ران را در دره هالکت و نیس��تي در افکند. چرا که داعي ناگزیر 
به داشتن ش��ناخت مبتني بر حقیقت از انسان، جهان، مبدأ هستي، 
س��نن تاریخي و باالخره مقصد نهایي و غایتي است که انسان فراروي 
خود دارد. داعي، ناچار به ایجاد رابطه )مس��تقیم یا غیرمس��تقیم( با 
منبع کالم قدس��ي یعني کتاب خداوند و عترت و اهل بیت اس��ت تا 
بتواند خود و دیگران را متذکر مسیر هدایت و معروف شود و از ضاللت 
و منکر برهاند. تنها با این مقدمات اس��ت که بایدها و نبایدهاي داعي 

معني خویش را به درستي حاصل مي کند.
در واقع، همه بایدها و نبایدها، متکي به مباني نظري هس��تند که 
معلم راهبر ناگزیر به دانستن آنهاست. اصولي که خدشه ناپذیرند و به 

همراه باور قلبي، معلم را در صف داعیان الي اهلل وارد مي سازند.
اش��اره به این نکته الزم است که هر یک از مسلک ها و مکتب ها، از 
مباني نظري خاصي تبعیت مي کنند و در آنها درباره انسان، جایگاه و 
نقش او اصولي مذکور اس��ت که با مطالعه در کنش ها و اقوال مبلغان 
آن مس��لک ها مي ت��وان اصول نظري آن مس��لک 
و مکت��ب را ترس��یم کرد. اما در می��ان همه ملل و 
فرق، مکتب انبی��ا، مبتني بر کالم حقیقي وحي از 
اصول خاص و ویژه اي برخوردار است. همان که آن 
مکتب را از همه آرا و اق��وال مبتني بر ظن و گمان 

دیگر ملل و نحل جدا مي کند.
در سرتاس��ر س��فر بزرگ حج، از جده تا مکه و 
از مکه ت��ا مدینه، ردپاي داعیان الي اهلل مش��اهده 
مي شود. در حجر اس��ماعیل، حاجي مدفن قریب 
به هفت��اد نبي را زیارت مي کن��د و در مدینه، نبي 
رحمت را، در خیف، یاد صالح، یعقوب، ابراهیم، هود 
و صدها نبي دیگر را زنده مي دارد. در مقام ابراهیم، 
نام دوس��ت و خداي رحمان را پ��اس مي دارد. در 
جبل الرحمه و عرفات، جاي پاي آدم علیه السالم، 
ابراهیم علیه السالم و محمد صلوات اهلل علیه و امام 
حس��ین )ع( را مي نگرد و با تمسک به سنن آنها به 

گناهان خویش اقرار مي کند.

اولین معلم، خداي رحمان 
و آخرین نیز هموست 

که هدایت کننده است و 
پس از او پیامبران که با 

کتاب و فرمان خداوندگار، 
مردمان را در مسیر 

هدایت رهمنون گشتند و 
به اذن خداوند به تبشیر 
مردمان مشغول شدند
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لعن زمین 
رسول خدا )ص(:
هرکس با تکبر و 
خودخواهی بر روی 
زمین راه برود زمین و 
آنچه در زیر آن است و 
آنچه بر روی آن است 
او را لعن و نفرین نمایند.
ثواب االعمال صفحه ۶۲۷

بیتوته در منى و كوچ كردن از آن

   س. با توجه به این که در اعمال حج، حّجاج می  توانند به جای 
بیتوت��ه در ِمنی، ش��ب را در مّکه ی مکّرم��ه )در حرم( به عبادت 
بگذرانند، آیا اعمالی مانند خوردن، غس��ل کردن، وضو گرفتن و 
قضای حاجت یا تشییع جنازه ی مؤمنان، فاصله ای به شمار می  آید 

که مفهوم »انجام عبادت در طول شب« را خدشه دار کند؟
ج: خوردن و آشامیدن به اندازه ی رفع نیاز و بیرون رفتن برای 
قضای حاجت و تجدید وضو یا انجام غس��ل واجب، به اشتغال به 

عبادت خدشه ای وارد نمی  کند.
   س. در پرس��ش قبل، اگر انجام عملی منافی با اش��تغال به 

عبادت باشد، آیا کفاره ای بر او واجب می  گردد؟
ج: اگ��ر به ج��ای بیتوته در ِمنی حت��ی در مّکه  عملی غیر از 
عبادت انجام دهد و آن عمل از جمله ی ضروریات )مانند خوردن 

و آشامیدن و قضای حاجت( نباشد، کّفاره بر او واجب می  شود.
   س. کس��ی که در شب دوازدهم در ِمنی بیتوته کرده و پس از 
نیمه شب خارج شده است، آیا باید پیش از زوال به ِمنی بازگردد 
تا کوچ پس از زوال را � که بر افراد حاضر در ِمنی واجب اس��ت � به 
انجام رساند؟ و آیا اشکالی دارد که صبح روز دوازدهم به ِمنی برود 
و جمرات را َرْمی کند و س��پس به مکه  باز گردد، یا این که باید در 
ِمنی باقی بماند؟ به ویژه زمانی که به اختیار خود، می  تواند جمرات 

را بعد از ظهر رمی کند و پیش از غروب از ِمنی خارج شود.
ج: برای کسی که در روز دوازدهم در ِمنی حضور دارد، واجب 
اس��ت کوچ از ِمنی بعد از زوال انجام ش��ود، ولی در فرض سؤال 
می تواند بعد از زوال، برای رمی جمرات از مکه به ِمنی برود و پس 

از رمی و قبل از غروب، از ِمنی حرکت کند. بنا بر این رفتن به مکه 
پس از نیمه شب دوازدهم جایز اس��ت، اما باید در روز دوازدهم 
برای رمی به ِمنی بازگردد و پ��س از زوال، از آنجا کوچ کند ولی 
کس��ی که رمی جمرات در روز دوازدهم بر عهده اش نیست مثل 
کسی که وظیفه اش رمی در شب بوده، اگر پس از بیتوته تا نصف 
ش��ب و رمی جمرات، شبانه از ِمنی خارج شود، الزم نیست برای 

حصول کوچ بعد از ظهر از ِمنی، به ِمنی بازگردد.
   س. ب��ا توجه به ازدیاد جمعیت حّجاج محترم، و محدودیت 
منطقه منی قسمتی از چادرهای منی برای سکونت و بیتوته در 
منی در دامنه کوه طرف منی و در باالی کوه مشرف به منی نصب 

شده است آیا بیتوته در این چادرها مجزی است؟
ج: در صورتی که متمّکن از بیتوته در منی نباشند، بیتوته در 

آن چادر مجزی است و کفاره ندارد.
   س. محدوده ش��ب نس��بت به بیتوته در منی و نصف ش��ب 

نسبت به نماز مغرب و عشا چه زمانی است؟
ج: مالک نیمه شب در بیتوته منی، نصف فاصله بین غروب 
آفتاب تا طلوع فجر اس��ت و همین گونه اس��ت مقدار نیمه شب 

برای نماز مغرب و عشا. 
   س. کس��ی که بعد از ظه��ر روز دوازدهم از منی کوچ کرده و 
به جهتی، مجدداً به منی برگردد، سهواً یا جهاًل یا عالماً، و غروب 
شب سیزدهم را درک کند، آیا بیتوته آن شب در منی یا رمی روز 

سیزدهم بر او واجب می شود؟
ج: ب��ه هر جهت اگر حاجی  در غ��روب روز دوازدهم در منی 

باشد، باید شب سیزدهم را در منی بیتوته کند و در روز سیزدهم 
رمی جمرات نماید.

   س. حّد ِمنی آیا جمره عقبه اس��ت ی��ا خود عقبه که گردنه 
بزرگی است؟

ج: باید از اهل خبره ثقه استعالم شود ولی به نحو کلّی حدود 
مشاعر از عرفات و ُمزَدلفه و ِمنی مبنی بر مداّقه نیست، و ترتیب اثر 
بر آنچه که در نظر عرف از مشاعر ذکر شده محسوب است کفایت 
می کند و ظاهر صحیحه معاویة بن عمار خروج وادی محّس��ر و 

عقبه از ِمنی است، که ِمنی بین عقبه و وادی محّسر است.
   س. کس��ی که در اثناء بیتوته دوم در منی، به خاطر جهل به 
محدوده منی از آن خارج ش��ود، چه حکمی دارد؟ کسی که فوراً 
اشتباه را جبران کرده و وارد منی شود و نیز کسی که اشتباه خود 

را فوراً جبران نکند، چه حکمی دارند؟
ج: اگر در تمام نیمه اول یا نیمه دوم شب، در منی بیتوته کند، 
چیزی بر گردنش نیس��ت. در غیر این صورت باید یک گوسفند 
به عنوان کّفاره بدهد؛ مگر این که خروجش از منی دقایق بسیار 
اندکی � مث��اًل دو تا پنج دقیقه � باش��د، به گونه ای که در صدق 

عرفی بیتوته منی در تمام نصف شب ضرری وارد نکند.  
   س. کس��ی که قبل از ظهر روز دوازدهم از منی خارج شود، 
بدون اینکه نیت بازگشت به منی و سپس کوچ از آن جا را داشته 

باشد، آیا غیر از حرمت تکلیفی، حکم دیگری دارد؟
 ج: غیر از این که به خاطر کوچ کردن قبل از زوال گناه کرده، 

چیزی بر گردنش نیست.

 فتاوای رهبر معظم انقالب

اینک ک��ه از همه جای جه��ان، س��عادتمندانی توفیق آن 
یافته اند ک��ه ایام معلوم��ات و حّج خانه ی خ��دا را درک کنند 
این جان��ب با ابتهال و تضّرع از خداوند متعال می خواهم که حّج 
آنان را مقبول و مأجور و آنان و همه ی امت اس��المی را از منافع 
آن برخ��وردار فرماید، و ضمناً ب��رادران و خواهران را به اموری 

چند توصیه می کنم:
بش��مارید و توش��ه یی معنوی برای همه ی عمر خود از 1 ای��ن فرصت را برای خودس��ازی و انابه و تضّرع، مغتنم 

آن برگیرید.
رف��ع گرفتاریهای بزرگ مس��لمین را از خداوند متعال  بخواهید و بارها و بارها این خواسته را در دعا و مناجات 2

خود بگنجانید.
از هر فرصتی برای آش��نا شدن با مسلمین کشورهای  دیگ��ر و نق��اط مثبت و منف��ی زندگی ج��اری آنان 3
اس��تفاده کنید. و مس��لمانان غیر ایران��ی بخصوص حقایق و 
قضایای ایران اس��المی را از زبان برادران ایرانی خود بشنوند 
و درس��ت و نادرسِت تبلیغات جهانی را کشف کنند. همچنین 
امروز و همیش��ه تالش کنند تعالیم امام عظیم الش��أن راحل 
حض��رت ام��ام خمین��ی )قدس نفسه الش��ریفة( را درباره ی 
مسائل مس��لمین فرا گیرند و آن مصلح بزرگ تاریخ اسالم را 

بهتر و از نزدیک بشناسند.
ه��ر اّطالع و معرفت درس��تی از وضع امت اس��المی یا  خصوص کشور خود را که در اختیار دارید، به مسلمین 4

کشورهای دیگر منتقل کنید.
در گفتگو با برادران مس��لمان خ��ود از هر جای جهان  اسالم، مسأله ی »امت اس��المی« و نگرش یکپارچه به 5

جهان اس��الم را مورد توّجه قرار دهید. اندیشه ی خود و دیگران 
را از چهارچوب مرزه��ای جغرافیایی، نژادی، عقایدی، حزبی و 

امثال آن فراتر ببرید و به اسالم و مسلمانان بیندیشید.

اقتدار خداداده ی بیش از یک میلیارد مس��لمان و دهها  کش��ور اس��المی با این همه ثروت ماّدی و معنوی و با 6
می��راث عظیمی از فرهنگ و تمدن و دین و اخالق، را همواره به 

یاد مخاطبان خود بیاورید.
افس��انه ی قدرت الیزال غ��رب و خصوص امری��کا را که  استکبار همواره سعی کرده است آن را چندین برابر بزرگ 7
کرده و بی وقفه به ذهن مسلمانان القاء کند، بشکنید. به یاد خود و 
دیگران بیاورید که قدرِت ظاهراً تسخیرناپذیر کمونیسم، در همین 
نزدیکیها در برابر چش��م همین نسل، شکست و فرو ریخت و از آن 
هیچ باقی نماند. قدرتهای بزرگنمای کنونی و از جمله قدرت امریکا 

هم ممکن است به همان آسانی نیست و نابود شوند.
مس��ؤولیت علم��ای دین و روش��نفکران کش��ورهای  مس��لمان را که بسی بزرگ و س��نگین است همواره به 8

یاد خود آنان و دیگران بیاورید.
وظیفه ی رؤس��ای کشورهای اس��المی را در قبال امت  اسالمی و ایجاد وحدت مس��لمین و دوری از قدرتهای 9
استکباری و گرایش و تکیه به ملتهای خود و ایجاد حسن رابطه 
میان مردم و حّکام، را به عنوان »الّنصیحة الئّمة المسلمین« به 

آنان یادآور شوید و اصالح این امر را از خداوند متعال بخواهید.
همواره به یاد داش��ته باش��ید که مس��ؤولیت رؤسا، به  معنای رفع مس��ؤولیت از آحاد ملت نیس��ت و آنان در 10
همه ی ای��ن هدفهای بزرگ می توانند نق��ش تعیین کننده یی 
ایف��اء کنند. امید اس��ت به فض��ل الهی و ب��ا توجهات حضرت 
ولی اهللَّ االعظ��م )ارواحناف��داه و عّجل اهللَّ فرج��ه(، حج مقبول 
نصیب حجاج محترم، و تفّضالت و رحمت واسعه ی الهی شامل 

حال امت اسالمی و آحاد مسلمین بشود.

  نكته هایى درباره حج
 در بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالى(

توصیه های راهبردی
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دوری از خداوند 
رسول خدا )ص(: آنکس که 

معلومات علمی خویش را افزایش 
دهد ولی به موازات آن بر پاکی
 و وظیفه شناسی خود نیافزاید

با این کارش جز بر دوری خود از 
خداوند نیفزوده است. 

سخنان 1۴ معصوم جلد ۲ 
صفحه ۷3

زائر بیت اهلل الحرام پس از بیتوته در مش��عرالحرام، با طلوع 
آفتاب روز عید اضحی، به س��وی وادی من��ا حرکت می کند تا 
در این س��رزمین آرزوهای متعالی، آموزه ها و دس��تاوردهای 
معنوی خود را به معرض نمایش و امتحان درآورد. اینک »منا« 
در برابر این س��یل باختگان حضرت حق که همه چیزش��ان را 
در طبق اخالص نهاده اند و آم��اده هر نوع فداکاری و جانبازی 
هستند، آغوش می گشاید، چنان که امام صادق)ع( می فرماید: 
همین که م��ردم در منازل خود در منا ج��ای گرفتند، منادی 
ندا می ده��د: ای منا، اهل��ت آمدند، دامن خویش را بگس��تر، 
آبگیرهای خ��ود را لبریز نما! و منادی دیگری ندا می دهد: )ای 
زائران!( اگر بدانید بر چه کس��ی وارد ش��ده اید، به درس��تی به 
پیامده��ای )مبارک( پس از آمرزش��ش یقین می کردید. پس 
من��ا، میعادگاه راهی��ان راه خدا، عارفان و عاش��قان حق تعالی 
اس��ت. منا، سرزمین بیزاری از ش��رک و نفاق و خودپرستی، و 
رمی پایگاه های آنان اس��ت. منا قربانگاه است، زائر باید آخرین 
رش��ته تعلقات را س��ر ببرد، تیغ تقوا بر حلقوم نفس بکش��د و 
آماده ش��ود ت��ا آنچه را که بی��ش از همه دوس��ت دارد، در راه 
محبوب قربانی کن��د؛ آنچنان که ابراهی��م، فرزند دلبندش را 
به دستور حضرت حق خواس��ت قربانی نماید. و خداوند چون 
خلیل خ��ود ابراهیم را در مراحل گوناگ��ون از جمله در قربان 
کردن اس��ماعیل آزمود و او را در مقام تس��لیم و رضا شایسته 
دید، با فرستادن گوسفندی به جای اسماعیل، بر سنت قربانی 

کردن فرزند در پیشگاه خدایان نیز خط بطالن کشید.
پ��س آن کس که به قربان��گاه می رود و گوس��فندی را ذبح 
می کن��د، در حقیقت با حرکت��ی نمادین،  ع��زم از میان بردن 
ش��هوات، هوس  ها و وابس��تگی هایش را می کن��د و آماده ایثار، 
ف��داکاری و فن��ا می ش��ود. این معان��ی در بیان��ات ائمه هدی 

)صلوات اهلل علیهم اجمعین( به گونه ای زیبا دیده می شود.
امام س��جاد از ش��بلی که از س��فر حج برگش��ته بود، ضمن 
پرسش��ی طوالنی پرسید: آیا به هنگام س��ر بریدن قربانی، نیت 
ک��ردی که با تمس��ک به حقیق��ت تقوا و ورع، حلق��وم طمع را 
قط��ع کنی؟ آیا توجه داش��تی ک��ه با این کار، پیروی از س��نت 
ابراهیم خلیل)ع( می نمایی و فرزند دلبند خود را برای تقرب به 
درگاه معبود و جلب رضای محبوب، به قربانگاه کشانید؟ از امام 
َمِع  صادق)ع( نیز نقل ش��ده اس��ت: "َو اْذبَْح َحْنَجَرَة الَْهَوى َو الَطّ
بِيَحة »به هنگام قربانی گلوی هوای نفس و طمع را قطع  ِعْنَد الَذّ
کن!« از این بیانات به دس��ت می آید که ذب��ح قربانی، رمزی از 
تهذی��ب روح و تطهیر قلب از رذائل اخالقی اس��ت. در حقیقت 
کس��ی که رذایل نفسانی را در خود کشته است،  می تواند از مال 
و جان خود بگذرد و همه هس��تی و دارایی اش را نثار راه معبود 
و معش��وق کند و با دش��منان خدا و همه آن چیزهایی که مانع 

پرستش و رسیدن به خدا می شوند، به مبارزه برخیزد.

برای همین اس��ت که زائر پس از قربانی و حرکت به سوی طواف 
و اعالم تجدید وفاداری به خدا و بیتوته و ذکر دعا، به س��وی جمرات 

حرکت می کند تا سمبل های شرک و نفاق را سنگباران کند.
از امام کاظم)ع( پرس��یدند که رمی جمرات برای چه مقرر 
ش��ده اس��ت؟ امام فرمودند: چون ابلیس در محل جمرات بر 
ابراهی��م)ع( ظاهر گش��ت و آن حضرت، آن پلید را سنگس��ار 
نمود، از این رو همین س��نت جاریه ای شد و باقی ماند. برخی 
نیز می گویند این س��ه مکان، محل سنگس��ار نمودن سه نفر 
خائن اس��ت که برای رس��یدن به اغراض و منافع ش��خصی به 
هنگام حمله س��پاه ابرهه به کعبه، با آنها تبانی کرده بودند که 
زمینه ورود آنها را به ش��هر تسهیل و اسباب کار تخریب کعبه 
را فراهم س��ازند که البته دش��من به هدف دس��ت نیافت و به 
عذاب الهی گرفتار شد و نقش��ه های شوم آن سه خائن کشف 
و اهل مکه آنان را به جرم »خیانت« در محل جمرات س��ه گانه 

سنگسار نمودند.
بدین جهت، مکان های رجم آنها که هم اکنون س��تون  های 
س��نگی بر آن بنا شده، به عنوان س��مبل های رذالت و خیانت، 
هر س��اله سنگس��ار می ش��ود تا زائ��ران دریابند ک��ه بیگانه و 
بیگانه پرس��تان و خائن��ان به دین خدا و امت اس��المی همواره 

منفور و مطرود موحدان و مؤمنان خواهند بود.
البته همه این موارد یادش��ده قابل جمع و ممکن اس��ت در 
مقاطع مختل��ف، حوادث عبرت انگیز دیگری در آن س��ه مکان 
اتفاق افتاده باش��د. به ه��ر حال زائر باید مخل��ص پاک و بی ریا، 
مجهز و مس��لح به س��الح ایمان و تقوا، آماده کارزار با دشمنان 
خدا باش��د و لذا به سوی جمرات سه گانه حرکت کند تا با سنگ 
افکندن بر این نمادهای شرک و نفاق، نفرت خویش را از هر آنچه 

که سد راه خداست، ابراز دارد.

سرزمین آ رزوها

آن کس که به قربانگاه می رود 
و گوسفندی را ذبح می کند، در حقیقت 

با حرکتی نمادین،  عزم از میان بردن شهوات، 
هوس  ها و وابستگی هایش را می کند 

و آماده ایثار، فداکاری و فنا می شود



11
2 October 2014

دوره جدید - شماره 19
10  م���ه��������ر 1393
1435 ذی الحج��ه   8
2 October 2014

خبرنامه

93

اهمیت یادگیری علوم الهى 
رسول خدا )ص(: کسی که به دنبال 
یادگیری علوم الهی و مسائل دینی اش 
اقدام کند مانند کسی است که روزها را 
روزه و شب ها را به شب زنده داری تا صبح 
پرداخته و آموختن یک مساله شرعی برای 
شخص بهتر از این است که به اندازه کوه 
ابوقبیس در راه خدا طال انفاق نماید.
بحاراالنوار جلد 1 صفحه 18۴

- در روز هشتم ذیحجه الحرام، زائران بیت اهلل الحرام با پوشیدن 
لباس اح��رام و نشس��تن در اتوبوس های روباز )مردان( به س��وی 
عرفات حرکت می کنند. عرفات صحرایی اس��ت بس��یار وس��یع و 
بزرگ که در آن دهها هزار چادر برپا ش��ده اس��ت. ب��ا ورود به این 
منطق��ه، جمعیتی را در مقابل خود خواهید دید، که با خلوص نیت 
به صحرای عرفات آمده اند. تا در پیش��گاه اله��ی، طلب عفو نموده 
ب��ا پروردگار خوی��ش به راز و نی��از بپردازند. اقام��ت در این مکان 
ویژگی های خاص خود را دارد که باید هر تازه واردی با آن آش��نایی 
کامل داش��ته باش��د تا دچار مشکل ناش��ی از عدم آگاهی و اطالع 

نگردد، در این رابطه باید به نکات ذیل توجه نمود:
- پیش��نهاد می شود جهت عزیمت به صحرای عرفات و منا عالوه 
بر وس��ایل ش��خصی با خود وس��ایل زیر را به همراه داش��ته باشید: 
دمپایی راحت، کیس��ه کفش، صابون بدون بو، بند عینک، ماس��ک 
غیردوخته به تع��داد کافی، خودتراش و تیغ به تع��داد کافی )برای 
مردان(، پیش بند حل��ق )برای مردان(، کاله )برای مردان(، داروهای 

اختصاصی، زیرانداز، سجاده، عینک طلقی و چتر )برای زنان(.
نکته: دمپایي خریداري شده را امتحان نموده و یک روز بدون جوراب 
آنرا پا کنید تا متوجه شوید پاي شما را آزار نمي دهد. دمپایي که از جنس 

پالستیک نرم ساخته شده باشد مناسب تر است.
- در عرفات و منا به منظور رعایت اصول بهداشت، تعداد محدودی 
حمام و دستش��ویی های عمومی برای زائرین درنظر گرفته شده است 
که شما می توانید برای استحمام شستشوی دست و صورت و گرفتن 
وضو از این سرویس های بهداشتی اس��تفاده نمائید. در امر استفاده از 
این سرویس ها به ترتیبی عمل نمائید که فرصت استفاده را به دیگران 
بدهید، در عرفات باید از صابون های غیرمعطر استفاده نمائید. در زمان 
ش��رکت در مراسم عبادی سیاسی )برائت از مش��رکین( در عرفات، از 
پراکنده کردن قوطی های آب میوه، ظروف پالس��تیکی و مواد زائد در 
محیط جداً خودداری نمائید، زیرا در صورتیکه پس از پایان مراس��م و 
بازگش��ت کاروان ها به چادر های خود، در محیط آشغال و مواد زائد بجا 

بماند، عالوه بر بیماری زایی، انعکاس مطلوبی نیز ندارد.
- در عرفات و منا از غذاهای گوشتی استفاده نمی شود و غذاهایی 
که برای این ایام درنظر گرفته می شود غذاهای ساده و آماده است که 
به راحتی تهیه و توزیع می گردد. به دلیل عدم دسترس��ی به امکانات 
سردخانه مانند یخچال و فریزر جهت  نگهداری موادغذایی، استفاده 
از غذاهای پخته ش��ده گوشت دار ممکن اس��ت باعث بروز بیماری 
روده ای بش��ود، بنابراین توصیه می شود از پُرخوری اجتناب نموده، 

به سالمت آنچه میل می کنید مطمئن باشید.
در هن��گام عزیم��ت به عرف��ات و من��ا از حمل م��واد خوراکی 
فاسد ش��دنی اکیداً اجتناب نمایید. غ��روب روز نهم ذیحجه زائران 

برای وقوف بعدی به مشعرالحرام خواهند رفت. 
رعایت موارد زیر توصیه می شود:

- براس��اس وقت تعیین شده از یکی دو ساعت قبل از حرکت به 
طرف مشعرالحرام، وسایل خود را آماده نمایید.

- در حرکت به طرف مشعرالحرام حتماً آب کافی برای نوشیدن 
و وضو و زیرانداز به همراه خود داشته باشید.

در مشعرالحرام به دالیل زیر، بدن در معرض ابتالء به بیماری ها 
از جمله گرفتاری های تنفسی می شود:

- اضط��راب حرک��ت کاروان و جا مان��دن از آن، تراکم جمعیت، 
س��ر و صدا و دود اتوبوس ها و وسایل نقلیه و ترافیک شدید، تغییرات 
هوا )بعضاً س��ردی نیمه ش��ب یا بارندگی(، بیداری و عدم استراحت 
)عدم شرایط مناس��ب برای استراحت کافی( و خستگی مفرط، نیاز 
به پیاده روی نس��بتاً طوالنی همراه با ساک و بسته وسایل شخصی، 
ناآش��نا بودن به مس��یر، محیط، مقصد و چادرها، گم ش��دن بعضی 
زائران، تداوم اعمال نس��بتاً سنگین در صبح روز بعد در منا و تحلیل 

رفتن قوا و مقاومت بدن و تظاهر اولین عالئم بیماری.
- در صورت امکان، از قب��ل کروکی های مربوط به  چادرهای منا را 

داشته باشید تا درصورت گم شدن سرگردان نشوید.
- مسیر حرکت جمعیت به طرف منا اس��ت و درصورت گم شدن، 

مطمئن باشید اگر عجله نکنید، محل خود را پیدا خواهید نمود.
- در من��ا، قبل از عزیمت برای رمی جمرات، از داش��تن آمادگی 
جس��می و روانی، به هم��راه داش��تن بندعینک، دمپای��ی راحت، 
س��نگ های جمع آوری شده، دس��تبند شناس��ایی، بطری آب و... 

اطمینان حاصل فرمایید.
- ب��رای جم��ع آوری س��نگ ریزه، حتی المق��دور از دس��تکش 
یکبارمصرف یا کیسه نایلون استفاده کنید و دست ها را برای جمع کردن 
سنگ ریزه مس��تقیماً با خاک آلوده نکنید. از جمع آوری سنگ ریزه از 
محل های ناایمن و غیر بهداشتی و نیز از اطراف سوراخ های موجود در 
خاک که احتماالً النه حشرات موذی است خودداری کنید. ضمناً برای 

جمع آوری سنگ سعی کنید که از کوه باال نروید.
- صب��ح روز ده��م همه در مح��ل چادرهای خ��ود در منا جمع 
می ش��وند و خود را آماده رمی جمره عقبه می کنند. اولین نکته ای 
که ممکن اس��ت جلب توجه کند، گم شدن یا دور افتادن عده ای، از 
مجموعه کاروان باشد. در اولین ساعات ورود به منا، ستاد گمشدگان 
و مددکاری مرکز پزش��کی تالش فراوانی دارند که گم شدگان را به 

کاروان های خود راهنمایی کنند.
- در رابطه با مسافت چادر محل استقرار، مسیر را نشانه گذاری 

نمایید.
- در حین رم��ی جمرات، در تراکم جمعیت، از خم ش��دن، جهت 

برداشتن اشیاء از روی زمین پرهیز کنید.
- ب��رای رمی جمرات، از عینک های طلقی اس��تفاده کنید تا دچار 

آسیب  ناشی از اصابت سنگ نشوید.
- بعد از اتمام اعمال فوق، اس��تحمام کرده به استراحت بپردازید تا 

جهت انجام بقیه اعمال انرژی الزم را ذخیره نمائید.
- از پهن کردن لباس های شسته برروی پنجره های آلوده، دیوارها و 
چادر های غیرتمیز و محل های عبور و مرور جداً پرهیز کنید. می توانید 

لباس های خود را بعداً در فرصت مناسب بشویید.
- در طول ایام تش��ریق س��المندان و بیم��اران را همراهی نموده، 

درصورت نیاز، بعضی اعمال را به نیابت از آنها انجام دهید.
- یکی از برنامه های مرکز پزشکی، اجرای برنامه وقوف اضطراری، 
برای افرادی است که نیازمند مراقبت های ویژه پزشکی هستند. زائرین 
بیم��ار پس از معاینات پزش��کی، در ظرفیت محدود ای��ن برنامه قرار 
خواهند گرفت. در منا و در زمانی که از رمی جمرات بر می گردید، مسلماً 
قدری خس��ته شده اید، اس��تراحت کنید و منتظر آن باشید تا نائبین، 

انجام قربانی شما را اعالم کنند.
درباره ی حلق به نکات زیر توجه فرمائید:

- پس از انجام قربانی، تراشیدن موی سر برای مردان از اعمالی است 
که باید انجام شود. برای این منظور توجه داشته باشید که به هیچ وجه 
نزد آرایش��گران دوره گرد نروید، زیرا وسایل کار آنها بهداشتی نبوده و 
ممکن اس��ت مشکالتی برای شما بوجود آورند، برای این منظور حتماً 

خودتراش شخصی با خود داشته باشید که تیغ مورد استفاده نو باشد.
- پس از تراش��یدن موی سر، موهای تراشیده شده را در معابر و بین 
چادرها پخش نکنید، بلکه موها را در پیش بند پالستیکی جمع آوری 
و آن را در محل های زباله بیندازید تا در مس��یرهای رفت و آمد در بین 

چادرها پخش نشده و محیط را آلوده نکند.
- برای کم کردن مش��کالت ناشی از حلق غیربهداشتی، توصیه 
می شود حتماً در مسیر پنجره های فاضالب به انجام حلق مبادرت 

کنید.
- در پای��ان اقامت در عرفات و منا، زمان حرکت و بازگش��ت به مکه 
فرا می رس��د که باید حرکت کرده و بقیه اعمال را در مکه مکرمه انجام 
داد. پ��س از طی طریق از منا به مکه وارد می ش��وید، به محض ورود به 
کاروان خود توجه داشته باشید که قبل از هر کاری باید قدری استراحت 
نمایید اما نه در زیر پنکه و هوای خنک کولرهای گازی، بلکه در محلی 
مناس��ب و نیمه خنک تا دچار س��رماخوردگی نشوید، چون مسیری 
طوالنی را طی کرده اید و ممکن اس��ت تش��نه شده باشید یا بدن شما 
گرم شده و عرق کرده، از آب سرد استفاده نکنید، چند دقیقه صبر کنید 
تا عرقتان خشک شود و کم کم آن هم در حد رفع تشنگی، مقدار کمی 
آب نیمه سرد بنوشید. پس از استراحت و رفع  خستگی بالفاصله دوش 
بگیرید و حمام کنید تا گرد و غبار صحرای عرفات و منا و عرق هایی که بر 
بدنتان نشسته پاک شود. بعد از حمام کردن، نیاز به خواب پس از 3 روز 

تالش و فعالیت، امری طبیعی است.
- پس از بازگشت از عرفات و منا به مکه مکرمه، برای شما در کاروانتان 
غذای گرم و گوشتی تهیه می شود، پس از 3 روز شما بار دیگر غذای گرم 
میل خواهید کرد، توجه داش��ته باشید جانب اعتدال را رعایت کنید و 

به اندازه رفع گرسنگی غذا میل نمایید نه بیشتر.

 نکات بهداشتی 
ويژه ايام تشريق

با خواندن اين توصيه ها زائران 
سالمتی خود را تضمين می كنند

 به دلیل عدم دسترسی به امکانات سردخانه، 
استفاده از غذاهای پخته شده گوشت دار ممکن 
است باعث بروز بیماری روده ای بشود، بنابراین 

توصیه می شود از پُرخوری اجتناب نموده، به 
سالمت آنچه میل می کنید مطمئن باشید
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کوتاه از حج

صراطمیزان

 تاكيد بر حسن رفتار با حجاج 
و خدمات رساني بهتر

مشعل بن عبداهلل امیر مکه مکرمه و رئیس 
کمیته مرک��زي حج عربس��تان از چادرهاي 
حجاج و همچنین مش��اعر مقدس��ه از جمله 
مش��عرالحرام بازدید کرد.به نوش��ته عکاظ، 
مشعل بن عبداهلل با تاکید بر ضرورت تسهیل 
اداي مناسک حجاج خاطر نشان کرد: حکومت 
عربستان هر سال اهتمام زیادي به موسم حج 
نش��ان مي دهد و تالش هاي گسترده اي براي 
راحتي و تس��هیل مناس��ک حجاج انجام مي 
دهد.مش��عل بن عبداهلل با تقدیر از تالشهاي 
کارگ��زاران ح��ج امس��ال تاکید ک��رد: تمام 
بخش هاي فعال در موس��م حج امس��ال براي 

خدمت رساني به حجاج کامال آماده اند.

تعداد حجاج تا هفت ميليون نفر 
افزايش مي يابد

وزیر ح��ج عربس��تان اعالم ک��رد: تعداد 
حجاجي که پیش بیني مي شود طي سالهاي 
آینده پ��س از تکمیل طرح توس��عه حرمین 
ش��ریفین به سرزمین وحي مش��رف شوند، 
چهار ونیم تا هفت میلیون حاجي خواهد بود.

بندر حجار از بسته طرحها و برنامه هاي جدید 
در خالل موس��م حج امسال سخن گفت که 
مهمترین آنها ایجاد نظ��ام الکترونیکي براي 
حج��اج خارج از عربس��تان، واحد مخصوص 
اعزام، ملزم شدن حجاج کشورهاي عربي عضو 
شوراي همکاري به کسب مجوز حج همانند 
ش��هروندان س��عودي، اختصاص زودهنگام 
چادرهاي مش��عر منا، گس��ترش برنامه حج 
ارزان اس��ت.وزیر حج عربس��تان گفت: طرح 
عملیاتي وزارت حج شامل پنج مرحله: »پیش 
از ورود، هنگام رس��یدن به گ��ذرگاه و منافذ 
ورودي، ورود به مک��ه مکرمه و مدینه منوره، 

اعزام به مشاعر مقدسه و خروج« است.

 حجاج ايراني
چقدر مکالمه كردند

از ابتداي ایام حج امس��ال تا امروز، س��ه 
میلیون و 800 هزار دقیقه مکالمه ایراني ها 
ب��ا حجاج ب��ه ثبت رس��یده که ش��امل دو 
میلیون و ۹00 ه��زار دقیقه ترافیک صادره 
از ای��ران و ۹00 هزار دقیقه ترافیک وارده به 
کش��ورمان بوده است.حسین معدني پور در 
مورد آمار ترافیک ص��ادره و وارده ارتباطي 
در ایام حج س��ال ۹3 توضی��ح داد: ترافیک 
حج س��ال جاري از چهارم ش��هریور شروع 
ش��ده و از 10 هزار دقیق��ه ترافیک صادره و 
10 هزار دقیقه ترافیک وارده در روز آغاز، به 
۲50 هزار دقیق��ه ترافیک صادره و ۷۲ هزار 

دقیقه ترافیک وارده در روز رسیده است.

حج، یگانه فریضه یی اس��ت 
ک��ه خداوند ب��رای ادای آن 
همه ی آحاد مس��لمین هر 
آنکس از آن��ان را، که دارای 
استطاعت باش��د از سراسر 
عالم و از خل��وت خانه ها و عبادتگاهه��ا، به یک نقطه فرا 
می خواند و در ایّام معلومات، در گونه گون تالش و حرکت 

و سکون و قیام و قعود، آنان را به یکدیگر پیوند می زند. 
پیام به کنگره عظیم حج   28 / 2 / 1372

فلس��فه ح��ج بای��د جوابگ��وي 
ای��ن فریادهاي مظلومانه باش��د 
)منظور فریاد مظلومانه آفریقاي 
مسلمان...اس��ت( گ��ردش ب��ه 
دور خانه خدا نش��ان دهنده این 

اس��ت که به غیر از خدا، گرد دیگري نگردید و رجم عقبات رجم 
شیاطین انس و جّن است، شما با رجم، با خداي خود عهد کنید تا 
شیاطین انس و ابرقدرت ها را از کشورهاي اسالمي عزیز برانید. 

صحیفه نور، ج 9، ص 176. 
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  پیش��نهاد هیات ایران در س��مینار بزرگ 
حج مکه، براي تاس��یس مرکز بررسي مشکالت 

جهان اسالم مورد استقبال قرار گرفت.
آیت اهلل مه��دي هادوی تهراني با اعالم این 
مطل��ب افزود: امس��ال موضوع ای��ن همایش، 
تعظیم ش��عائر حج بود و میهمانان آن معموال 
از مدت��ي قبل دعوت ش��ده و ب��راي آن مقاله 

ارسال مي کنند.
عض��و هیات علمي بعثه مق��ام معظم رهبري 
ب��ا تاکید ب��ر این که دع��وت از ای��ران در آخرین 
مراحل صورت گرفت و عمال امکان ارس��ال مقاله 
به این س��مینار وجود نداشت، به سخنراني هاي 
ارائه شده در این همایش اشاره نمود و اضافه کرد: 
بررسي فقهي وضعیت تشرف به حرمین شریفین 

محتواي بیش��تر مقاالت ب��ود، در برخي موارد به 
مباحث اقتصادي نیز پرداخته ش��د و چند بحث 
نیز در ح��ول و حوش موضوع ح��ج، رمز وحدت 

امت اسالمي ارائه گردید.
مسوول هیات ایراني شرکت کننده در سمینار 
بزرگ ح��ج، به دوبار طرح بح��ث از جانب هیات 
ایراني پرداخت و گفت: در روز نخس��ت بحثي در 
زمینه وحدت مس��لمانان، استفاده بهینه از نقش 
ح��ج، جهت تصحی��ح عقاید انحرافي و هش��دار 

نسبت به خطرات افراطي گري مطرح شد.
وي افزود: در روز دوم )دوش��نبه( پس از طرح 
بحثي توسط رئیس حرمین شریفین و وزیر حج و 
اوقاف، بنده با اشاره به این که مساله افراطي گري 
را بای��د از جه��ت فک��ري ونظري م��ورد بحث و 

مطالعه قرار دارد، پیش��نهاد کردم که یک مرکز 
علمي با مش��ارکت مس��ووالن حرمین شریفین 
براي بررس��ي مشکالت جهان اس��الم با تاکید بر 

موضوع وحدت اسالمي، تشکیل شود.
آی��ت اهلل  هادوي تهراني با ذک��ر این نکته این 
که پیش��نهاد با استقبال ش��یخ عبدالرحمن بن 
عبدالعزیز س��دیس قرار گرفت، اب��راز امیدواري 
کرد تا اقدامات عمل��ي در این زمینه مورد توجه 

قرار گیرد.
وي که سابقه یک بار حضور در این سمینار را 
داشته، افزود: حضور هیات ایراني مورد استقبال 
مقامات س��عودي قرار گرفت و ان شااهلل از فرصت 
عظی��م حج، بتوان براي مقابله ب��ا تهدیدها علیه 

جهان اسالم، استفاده بیشتري انجام داد.

 استقبال از پیشنهاد ايران در سمینار بزرگ حج مکه

  دکتر مرعشي در حاشیه بازدید سرپرست 
حجاج ایرانی و رئیس س��ازمان ح��ج و زیارت از 
بیمارستان مکه مکرمه با تأکید بر آمادگی هیأت 
پزش��کی برای ایام تش��ریق گفت : درمانگاه هاي 
ای��ران در عرفات و منا همزم��ان با ورود زائران به 
مشاعر مقدسه آماده خدمت رساني هستند و کار 
انتق��ال تجهیزات و آماده س��ازي این درمانگاه ها 

تمام شده است.
وی ادام��ه داد: تیم پزش��کی در عرفات و منا 
مستقر است و داروی الزم به مشاعر منتقل شده 
اس��ت .درمانگاه عرفات از چهارشنبه و درمانگاه 

منا از پنج شنبه، آماده ارائه خدمات هستند.
دکت��ر مرعش��ی همراهی ۶0  پزش��ک زن با 
زائران خانم در مس��یر عرفات ب��ه منا را در وقوف 
اضط��راری یک امکان جدید معرفی کرد و افزود: 
عالوه بر درمانگاه شبانه روزی در منا که خدمات 
متمرکز می ده��د ، داخل چادرهای ما نیز مطب 

پزش��ک وجود دارد ولی اگر الزم باشد بیمار را به 
مراکز سعودی در منا و عرفات می فرستیم .

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت در خصوص 
وضعیت بیماران بستر برای انجام اعمال گفت : از 
ابتدای عملیات اعزام تاکنون ۲55 مورد بستری 
در مکه مکرمه داش��ته ایم که درمان شده اند . در 
حال حاضر 3۶ بستری در بیمارستان ایرانی مکه 
مکرمه و 1۴ بستری در بیمارستان های عربستان 
در مکه داریم. اگر تا ایام تشریق ترخیص نشدند 
یا بیم��اران جدیدی آوردند با تش��خیص کمیته 
مربوطه ب��ه صورت ویژه با امکان��ات و تمهیدات 
خاص��ی ب��ا حض��ور روحان��ی و تیم پزش��کی و 
آمبوالنس آنها را به مش��اعر می بریم تا  مناسک 
حج را انجام دهند.وی از فعالیت 5 مطب ش��بانه 
روزی وی��ژه بانوان خبر داد و اف��زود : در مجموع 
105 مط��ب در همه 5۶ هتل محل اقامت زائران 
در مک��ه مکرمه در خدمت زائرین گرامی اس��ت 

که ۴۶ مطب به صورت ش��بانه روزی  و 3۷ مطب 
1۶ س��اعته و ۲۲ مطب 8 س��اعته فعالیت دارند.

وی افزود: بحم��داهلل تا کنون مش��کل دیالیزی 
نداشته ایم و اگر بیمار دیالیزی هم داشته باشیم 
به مراکز درمانی س��عودی منتقل خواهیم کرد.
دکتر مرعش��ي با تأکید بر اینک��ه زائران حتما در 
بین ساعات 10 تا 1۶ در چادرهاي کاروان در منا 
به استراحت بپردازند و از پیاده روي در گرما جدا 
خوداري کنند ادامه داد : زائران به ویژه سالمندان 
باید با رعایت بهداشت فردي مراقب سالمت خود 

باشند واستراحت و خواب کافی داشته باشند.
دکتر س��یدعلي مرعش��ي به عموم زائران به 
ویژه زائران مس��ن تر تاکید ک��رد در عرفات و منا 
از پیاده روي هاي غیر ض��رور بپرهیزند و مراقب 
گرمازدگي باشند و در این چند روز باقي مانده به 
ایام تش��ریق از حضور در اماکن پر ازدحام و انجام 

طواف هاي مستحبي پرهیز کنند.

تمامی امکانات پزشکی برای ورود زائرين به مشاعر آماده شده است


