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رهنمود

گردهمائ��ی میلیونی مس��لمانان در ح��ج، پدیده ئی 
بی نظیر و ش��گفت انگیز اس��ت. همه ی ملتهای مسلمان 
از همه جای جه��ان و از همه ی قش��رهای اجتماعی، در 
ای��ن چن��د روز در خانه ی خ��دا، زادگاه اس��ام و پیامبر 
عظیم الشأن آن گرد می آیند و آئینه ای پررمز و راز حج را 
برپا می دارند. در این شعائر پرشکوه و پرمعنی، پیوند دلها 
با خ��دای بزرگ، پیوند دلها با یکدیگ��ر، حرکت بر محور 
توحید، س��عی و تاش همگانی، رمی شیطان و برائت از 
طاغوت، ذکر و تضّرع و خش��وع در برابر خدا، و احس��اس 
عزت و عظمت در پرتو اس��ام، هم��ه در عمل و بگونه ئی 
نمادی��ن به ملتهای مس��لمان، آموزش داده می ش��ود؛ و 
مهربانی و همزیستی با برادران و استحکام و سرسختی با 
دشمنان، و رها شدن از پیرایه های خودپرستی و پیوستن 
به دریای عزت و عظمت الهی در قالب مناسک حج تجّسم 
می یابد.حج، نِماد امت اس��امی و آموزنده ی نوع رفتاری 
است که این امت بزرگ برای تأمین سعادت خود باید در 
پیش گیرد. می توان حج را در حرکت هدفمند و آگاهانه و 
متن��ّوع همگان در جهتی واحد خاصه کرد. تار و پود این 

حرکت، یاد خدا و همدلی بندگان خدا است.
پیام به کنگره عظیم حج  18 / 11 /1381

همدلی بندگان خدا 

رییس  جمه��وری با تأکی��د بر اینکه 
مهم تری��ن پیام مذاکرات ای��ران با ۵+۱ 
این بود که می توان مس��ایل مهم جهانی 
را ب��ا گفت وگو حل و فصل ک��رد، اظهار 
داش��ت: با آغ��از این مذاکرات و روش��ن 
شدن اراده جدی ایران، فضایی که علیه 
ملت ایران در غرب ساخته شده بود، فرو 
ریخت و فضای واقعی و اعتمادآور ایجاد 
شد.حجت االس��ام والمس��لمین دکتر 

حس��ن روحانی ظهر سه ش��نبه به وقت نیوی��ورک در دیدار با 
»فرانس��وا اوالند«، رییس  جمهوری فرانسه گفت: مذاکرات این 
روزهای ایران و ۱+۵ برای ساختن آینده، اهمیت بسیاری دارد 
و امیدواریم که با در نظر گرفتن حقوق و نگرانی های ملت ایران 
مسأله هسته ای به شکلی متوازن حل و فصل و نتیجه برد – برد 

برای طرفین حاصل شود.
رییس شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه اعتماد، سنگ 
بنای روابط دوجانبه اس��ت، تصریح ک��رد: ایران قدرتی تأثیرگذار 

در منطقه اس��ت و این واقعیت را غرب باید 
درک کند.رییس  جمهوری فرانس��ه نیز در 
ای��ن دیدار که در مقر س��ازمان ملل متحد 
برگزار ش��د، با بیان اینکه مذاکرات ۱+۵ با 
ایران باید هر چه س��ریع تر به توافق نهایی 
برسد، گفت: این توافق می تواند روابط فی 
مابین را در سایه اعتماد به سطحی باالتر از 
گذشته برساند.اوالند به ضرورت همکاری 
دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم اشاره 
ک��رد و گفت: پاریس همانند تهران تصمیم گرفته اس��ت در برابر 

تروریسم از دولت عراق حمایت کند.
وی با بیان اینکه ایران جایگاه ویژه ای در مبارزه با تروریس��م 
در منطق��ه دارد، اب��راز امی��دواری کرد که در پی دس��تیابی به 
توافق جامع هس��ته ای در سایر زمینه ها نیز دو کشور با یکدیگر 

همکاری قابل توجهی داشته باشند.
ریی��س  جمهوری فرانس��ه همچنین نس��بت به گس��ترش 

همکاری های صنعتی ابراز خوش بینی کرد.

فرمان��ده نی��روی انتظامی امنیت مرزهای کش��ورمان را در 
ش��رایط مطلوب اعام کرد و گفت: طرح انسداد مرزها پیشرفت 
خوبی داش��ته و ش��اهد حضور و اس��تقرار نیروهای انتظامی و 
مرزبانی هستیم.سردار دکتر اس��ماعیل احمدی مقدم در سفر 
به اس��تان اردبیل در مصاحبه با خبرنگاران، هدف از این س��فر 
را ارزیاب��ی جامع عملکرد پلیس اس��تان عنوان ک��رد و گفت: با 
توجه به برنامه شش��م باید خاءهای انتظامی مرتفع شوند و ما 
در تاش هس��تیم تا این کار را به سرعت انجام دهیم.وی افزود: 

براس��اس ارزیابی های صورت گرفته توس��ط بازرسان اعزامی، 
عملکرد فرماندهی انتظامی استان اردبیل مطلوب بوده که این 
جای قدردانی و تبریک دارد؛ این مهم در س��ایه تاش همکاران 
و مش��ارکت و همدلی مردم به دس��ت آمده است.فرمانده ناجا، 
وضعیت مرزهای کشور را بسیار خوب عنوان کرد و گفت: امروز 
مرزهای ما در ش��رایط مطلوبی قرار دارند و طرح های انس��داد 
مرزی در اغلب اس��تان ها پیشرفت بس��یار خوبی داشته و ما در 

همه مرزهایمان حضور و استقرار داریم.

دکتر روحانی در ديدار رييس جمهوری فرانسه:

غرب بايد درک کند که ايران قدرتی تأثيرگذار در منطقه است

فرمانده ناجا: 

شرايط امنيت مرزها مطلوب است
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قرآن در
سرزمين وحي

ُر الُْمْؤِمِنيَن ِإَنّ َهـَذا الُْقْرآَن ِيْهِدي لَِلِّتي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبِشّ
قطعاً این قرآن به چیزي که محکم و متعادل اس��ت هدایت 

مي کند و مؤمنین را بشارت مي دهد. )اسراء 9(
قرآن کتاب خ��دا و معجزه جاویدان نبي اکرم )ص( اس��ت. 
قرآن یعني تعظیم خدا و کس��ي که قرآن را در هدایت و تربیت، 
تذکر و انذار، تاریخ و تجربه، ش��دت و رحمت، قسط و عدل، پند 
و موعظه، حکمت و اندیش��ه، انس��ان و جامعه و باالخره عشق و 
عرف��ان الگوي خود قرار ده��د و از هدایت آن بهره مند ش��ود، 
در هر دو جهان رس��تگار و س��عادتمند خواهد بود. زیرا خداوند 
بهترین س��خن را فرو فرستاده است، س��خني که سراسر نور و 
رحمت اس��ت. بشارتي اس��ت که در خود انذار هم دارد. کامي 
است که مردمان خدا ترس را مي ترساند و در عین حال امیدوار 
مي سازد و آنگاه حالشان مبدل به حالت تذکر و محبت و آرامش 

مي گردد. )زمر 23(
بي تردی��د قرائت و فهم و درک قرآن و ح��ج، باعث نورانیت 
مضاعف این س��فر روحاني و ارتقاي س��طح مفاهیم براي بش��ر 
تبیین مي کند و سعادت انسان را در دو جهان ممکن مي گرداند. 
حج گزاران در س��ایه آشنایي و انس با قرآن در سرزمین وحي از 
تعالیم بلند آس��ماني و معارف الهي برخوردار مي شوند و خود را 

با نور قرآن براي خدا مي آرایند.
قرآن پیام روح بخش آسمان در زمین است. قرآن سرچشمه 
هدایت اس��ت. قرآن راز ش��گفت آفرینش است. قرآن عبادت و 
معنویت اس��ت. قرآن ش��کوه ایمان و معرفت دیني است. قرآن 
چ��راغ راه مؤمن��ان و موحدان اس��ت. قرآن آم��وزگار آزادي و 
آزادگي اس��ت. قرآن پرچم عزت و حریت اس��ت. قرآن دیباچه 
حیات و ممات اس��ت. قرآن گنجینه سعادت و نیکبختي است. 
قرآن مخزن االسرار کائنات است، قرآن حج مجسم است و قرآن 

محور حج ابراهیمي است.
بدینس��ان است که پیامبر خدا در تبیین مقام و منزلت قرآن 
مي فرماید: همانا قرآن نور آش��کار و ریسمان محکم و شفابخش 
بیماري ها و بزرگترین فضیلت و سعادت است. کسي که از قرآن 
نور و راهنمایي بخواهد او را نورانیت مي بخشد. کسي که کارهاي 
خود را با قرآن منطبق س��ازد، خدا او را از لغزش ها حفظ خواهد 
کرد. کسي که به قرآن تمسک جوید خدا دست او را گرفته نجات 
خواهد داد.کس��ي که از احکام قرآن جدا نش��ود خدا به او رفعت 
خواهد داد. کسي که از قرآن شفا بخواهد خدا به او شفا مي دهد. 

کسي که دستور قرآن  را بر تمایات خود و بر هر چیز دیگر مقدم 
بدارد خدا او را هدایت خواهد کرد. کسي که قرآن را شعار و شیوه 
خود قرار دهد خدا او را سعادتمند خواهد گرداند. کسي که قرآن 
را مقتدا و رهبر و نقطه اتکاء قرار دهد خداوند او را در بهشت نعیم 
منزل خواهد داد و کس��ي که هدایت را در سایه غیر قرآن طلب 

کند، خدا او را گمراه خواهد کرد. )بحاراالنوار(
فهم فلس��فه حج تنها از منظر خداوند و از نگاه قرآن اس��ت که 
مي تواند حجاج را با روح و معناي واقعي حج آشنا سازد و بدینوسیله 

شناخت حج قرآني یا قرآن محوري در حج متبلور گردد.
اگر بخواهیم حج در قرآن را بازشناسي کنیم، نخستین گام 

شناخت آیات حج در قرآن است.
حج و عمره را براي رضاي خدا و بخاطر او به پایان رس��انید... 
آن کس ک��ه برنامه حج را به صورت ح��ج تمتع برگزار مي کند 
و عم��ره را انجام مي دهد و مي خواه��د آن را به حج پیوند دهد، 
ب��از باید قرباني بدهد... حج در ماه هاي معیني اس��ت و هر کس 
در این ماه ها آهنگ حج کند، باید بداند که بهره گیري جنس��ي، 
دروغ و فس��ق و گناه و گفت وگوي ستیزه جویانه و قسم خوردن 
در حج نیست و هر کار نیکي که انجام دهید خدا مي داند و توشه 

برگیرید که بهترین توش��ه ها تقواس��ت و از من اي خردمندان 
پروا داش��ته باش��ید... هیچ عیبي ندارد که شما در سفر حج در 
جس��ت وجو و به دنبال بخش��ش پروردگارتان باشید... یاد خدا 
باش��ید، همانطور که خدا ش��ما را هدایت ک��رد... از خدا طلب 
مغفرت کنی��د که خدا آمرزش��گر و مهربان اس��ت... وقتي که 

مناسک حج را به پایان رساندید خدا را یاد کنید... 
)برگزیده آیات حج(

بای��د حج را از منظر قرآن درک کرد و توجه داش��ت که روح 
ح��ج، قرآن اس��ت و حج بي ق��رآن روح ندارد و حج��ي که روح 

نداشته باشد، حج نیست، حجاب است.
اي قوم به حج رفته کجایید کجایید؟
معشوق همین جاست بیایید بیایید
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار

در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟
گر صورت بي صورت معشوق ببینید

هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید
ده بار از آن راه بدان خانه برفتید

یک بار از این خانه بر این بام برآیید

دیوانه کیست 
رسول اکرم)ص( با جمعی از اصحاب خود از 
جائی عبور میکردند که مردی از کنار ایشان 

عبور نمود بعضی که او را می شناختند گفتند 
دیوانه است. رسول اکرم)ص( فرمودند : این 
مرد دیوانه نیست بلکه مبتا به مرضی است 

دیوانه حقیقی آن زن و مردی است که جوانی 
خود را در غیر طاعت الهی صرف کرده باشد. 

مشکوة االنوار صفحه ۱۵3

از پیامبر)ص( بیاموزیم
  حسین سیدي

اش�اره: گفتار و رفتار پیامبر خاتم )ص( براي همه 
مس�لمانان در همه زمینه ها الگو و سرمش�ق اس�ت 
قرآن کري�م خطاب ب�ه مس�لمانان مي فرمايد: لكم 
في رسول اهلل اسوه حس�نه. از اين رو بر همه پیروان 
آن حضرت فرض اس�ت که س�یره نظري و عملي آن 
حض�رت را مطالعه کنن�د و آن را معیار و مالك عمل 

خويش قرار دهند.

  لبخندزدن و خنديدن
عب��داهلل بن حارث زبیدي مي گوید: کس��ي را ندیدم که 

بیش از رسول اهلل لبخند زند.
روزي سخنراني مي کرد و عربي بیابان نشین نزدش بود. 
فرمود: مردي از بهشتیان از خدا اجازه خواست تا کشاورزي 

کند. پروردگار پرس��ید: مگر در آن ج��ا که دلت مي خواهد 
نیستي؟ پاس��خ داد: چرا، اما دوس��ت دارم کشاورزي کنم! 
پس به س��رعت دست به کار شد. زمین را کاشت و برداشت 
و )محصول را( به س��ان کوهي انباشت. خداوند به او فرمود: 
این هم محصول، اي فرزند آدم! چیزي تو را س��یر نمي کند! 
عرب بادیه نشین گفت: اي رس��ول خدا! این آدم یا قریشي 
اس��ت یا انصار. )تنها( آنان کش��اورزند. ما دهقان نیستیم! 

پیامبر خندید.
هرگاه لب به اندرز نمي گشود، یا وحي بر او فرود نمي آمد 

و یا یاد رستاخیر نمي کرد، تبسم بر لب داشت. 
ان��س مي گوی��د: پیامب��ر را دی��دم که لبخن��د مي زد و 

دندان هایش آشکار شد.
مي فرمود: شوخي بسیار، انسان را بي آبرو مي کند.

هر گاه سخن مي گفت: تبسم بر لب داشت.
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رفیق آدمی 
رسول گرامی )ص(: آدمی 
تحت تاثیر رفیق خویش است 
و از روش او پیروی می کند 
البته هرکدام از شما باید در 
انتخاب دوست دقت کند و 
ببیند با چه کسی دارد طرح 
رفاقت و دوستی می ریزد.  
الحدیث جلد 2 صفحه 48

 ايمان
و عمل صالح

در مكتب پیامبر، ايمان و عمل صالح در قاموس اخالق 
تجل�ي مي يابد. جامعه اخالقي در حقیقت جامعه ايمان و 
عمل صالح اس�ت در جامعه اي که ايمان و عمل صالح، از 
ادله و امهات دين و دينداري تعريف شود، اخالق جايگاه 
واقع�ي خ�ود را مي يابد، هم�ه حقوق خ�ود و ديگران را 
رعايت مي کنند، و خوي قدرت طلب�ي و زياده خواهي از 

جامعه و انسان رخت برمي بندد.

ايمان و عمل صالح و حق و باطل در پرتو 
نبوي ميسور و عملي مي نمايد سيره 

 به درس��تي که رسول خدا میزان اکبر اس��ت و همه چیز را 
باید با خلق و س��یره و روش و راه و رس��م او سنجید و بدان عمل 
نمود که اگر با آن موافق بود، حق اس��ت و چنانچه با آن مخالف 
بود، باطل اس��ت. خداوند پیامبر را فرستاد تا بندگان را به سوي 
حق دع��وت کند و خود می��زان و گواه آنان باش��د. با پیروي از 
پیامب��ر به عنوان میزان ح��ق، هر گونه ش��بهه و القائات منفي 
و مخرب و مغلطه ها و سفس��طه هاي به اصط��اح التقاطي راه 
به جایي نمي برد. پرواضح اس��ت که همیش��ه حق و باطل براي 
همه روشن و شفاف نیس��ت. بسیاري را مي شناسیم که در اوج 
بطالت بر طبل حقیقت مي کوبند و کم نیس��تند کس��اني که از 
حقیقت غفلت مي کنند و خواسته یا ناخواسته مرعوب و مقلوب 
باطل مي شوند. اقتدا به پیامبر به عنوان راهنما و فصل الخطاب، 

سفینه نجات بشر از گمراهي است. 
عل��ي )ع( مي فرماید: َو ِاْقَتُدوا بَِهْدِي نَِبِيُّكْم َفِإنَُّه َأْفَضُل اَلَْهْدِي 

َنِن.  َو اِْسَتُنّوا بُِسَنِّتِه َفِإنََّها َأْهَدى اَلُسّ
)نهج الباغه – خطبه ۱۱0(

یعن��ي، ب��ه راه و رس��م پیامبر اقت��دا کنید ک��ه بهترین راه 
رسم هاس��ت و رفتارت��ان را ب��ا روش پیامبر تطبی��ق دهید که 

هدایت کننده ترین روشهاست.
ب��از مي فرماید: اي مال��ک آنجا که کار بر تو گران ش��ود و 
دش��وار و حقیقت کارها ناآش��کار به خدا و رسولش بازآ، زیرا 
خداي متعال به مردمي که دوس��تدار راهنمایند مي فرماید: 
اي کس��اني که ایمان آورده اید، خداي را فرمان برید و پیامبر 
و صاحبان امر خویش را فرم��ان برید، پس اگر درباره چیزي 
ستیزه و کش��مکش کردید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید. 
بازگردان��دن به خدا، گرفت��ن محکم کتاب او قرآن اس��ت. و 
بازگرداندن به رس��ول، س��نت جامع او ک��ه پذیرفته همگان 

است. )نهج الباغه – نامه ۱۵3(
کس��اني که مي خواهند راه قرآن و پیامبر را از خاک تا افاک 
طي طریق نمایند، باید قرآن و پیامبر را پیش��واي خود بدانند و 

از این دو پیروي کنند. 
زائ��ران حرم نبوي و مس��افران کوي دوس��ت، در این س��فر 
 معن��وي کوش��ش مي کنن��د در پرت��و کام خداون��د و س��نت 
رسول اهلل و نورانیت تربت ائمه بقیع از این شاخسار سروقامت و از 

این چشمه جوشش عشق ازلي سایه مراد و جرعه مرام برگیرند.
دال نزد کسي بنشین که او از دل خبر دارد
به زیر آن درختي رو که او گل هاي تر دارد
نه هر کلکي شکر دارد نه هر زیري زبر دارد

نه هر چشمي نظر دارد نه هر بحري گوهر دارد
)حافظ(

اخاق پیامبر متأثر از قرآن بود و کتاب خدا تأثیر بس��یاري 
در س��یره نبوي دارد. خدا درباره اخاق پیامبري مي فرماید: )و 

انك لعلي خلق عظيم( )قرآن / قلم -4(
یعني، و هر آینه تویي بر خوبي بس بزرگ.

اخ��اق، ایمان و عم��ل صالح، از جمل��ه خصوصیات دین و 
دینداري پیامبر پس��ند است. پیامبر س��یره و رفتاري معتدل و 

میانه رو داشت و افراط و تفریط نمي کرد.
)كان رسول اهلل معتدل االمر غير مختلف(

یعني، رسول خدا در همه امور معتدل و میانه رو بود و افراط 
و تفریط نمي کرد.

گر همي خواهي که گیرد کار نور
معتدل مي باش در خیر االمور

لبیك
نرسد دعوت معشوق فریباتر از آن / نشکفد تلبیه از حنجره زیباتر از این

لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّْيَك ال َشِريَك لََك لَبَّْيَك ، ِإنَّ الَْحْمَد َوالنَّْعَمَة لََك َوالُْمْلَك ال َشِريَك لََك؛ 
حاجي در فرصت تأمل میقات، به ارزیابي همه جانبه خویش پرداخته و اطمینان پیدا کرده است که 
از درون و بیرون، آماده گام نهادن در حریم است و شایسته رهسپاري کوي دوست. آراستگي درون 
را که سالهاست کمر همت بسته و آراستگي برون را هم در آخرین مرحله با پوشیدن لباس احرام به 
کمال رسانده است. حاال حاجي یقین دارد که نیامده است، بلکه او را آورده اند و خواسته اند که بیاید 
و او را به این وادي خوانده اند و طلبیده اند. با این حال، اضطراب فرا رس��یدن لحظه دیدار، بر او چیره 
مي ش��ود. برافروخته مي شود. نبضش تند مي زند. به شدت عرق مي کند و صداي تپیدن قلبش را 

مي شنود. با خود مي اندیشد نکند خواب مي بیند و اینها همه رؤیایي بیش نیست. 
در هجوم افکار گوناگون به محاصره در مي آید. نکند من به جاي کس��ي دیگر که فرا خوانده 
ش��ده است، آمده باش��م. نکند بروم و آنجا مرا نشناس��ند. اضطراب و حیرت به اوج خود رسیده 
اس��ت که ناگهان نسیمي مي وزد. نس��یمي که عطر گل هاي محمدي را به همراه مي آورد. بوي 
گاب مي پیچد و حاجي احس��اس مي کند، سردرد و س��رگیجه اش، آرام گرفته، نبضش مرتب 
ش��ده و عرقش خشک شده اس��ت. لحظه اي پلک ها را بر هم مي گذارد و نفسي عمیق مي کشد. 

عطر گل هاي محم��دي، تمامي ذرات وجودش را در مي نوردد و چ��ون آبي، بر آتش اضطرابش 
مي نش��یند. چشم مي گشاید. دش��ت در روبرویش، آرام و امن گسترده اس��ت. افق، سبز است و 
ستارگان با خاموش و روشن شدنشان  مي کوشند، توجه او را جلب کنند. خاک، سنگ، خارهاي 
بیابان و کوه، که در فاصله اي دورتر، سر به فلک کشیده است به چشمش آشنا مي آیند و مهربان.

هستي با او همراه شده است. در پرده گوشش، زمزمه اي آسماني را احساس مي کند. زمزمه اي 
که به او اعتماد به نفس و نیرو مي بخش��د. زمزمه اي که او را ب��ه خود مي آورد و به او مي فهماند 
که خواب نیس��ت. رؤیا نمي بیند. ذرات وجود حاجي دوباره جان مي گیرند. در دلش جوانه هاي 
امید، قد مي کشند. زمزمه، همچنان در پرده گوشش نجوا مي کند و با هر حرف، پرتویي آسماني 
را ب��ه قلبش مي تاباند. آینه خانه جان حاجي، چراغبندان ش��ده اس��ت و چند قطره اش��ک به 
گونه نورانیش طراوت مي بخش��د. زمزمه، همچنان ادامه دارد و حاجي لحظه به لحظه شفاف تر 
مي ش��ود و از درون قد مي کش��د. زمزمه ها نرمتر مي شوند و مفهوم تر. تمام وجود حاجي گوش 
مي شود. حاال حاجي به تمامي قیام کرده است. زمزمه، زمزمه دوست است که او را یک بار دیگر با 
وضوحي هر چه تمامتر فرا مي خواند و به حریم خویش دعوت مي کند. آنگاه، حاجي وجودش را 

در حنجره اش مي ریزد و فریاد عاشقانه او دشت را به دوپاره مي کند. لبیک اللهم لبیک...
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اطعام مؤمن 
رسول خدا )ص( : هرکه 

مومنی را اطعام نماید و غذائی 
بخوراند تا او را سیر کند هیچ 

یک از خلق خدا نمی تواند 
ثواب او را بشمارند نه ملک 

مقرب و نه پیغمبر مرسل مگر 
خداوند عالمیان.

عین الحیوة صفحه 444

 پيشگيری و مراقبت
از راه های جديد سرقت
 Pin( ۱- در صورتی که گوش��ی هم��راه ش��ما دارای قفل

Code( است، حتماً آن را فعال کنید.
2- به هیچ عنوان در این سرزمین از بلوتوث استفاده نکنید و 

همواره بلوتوث موبایل خود را خاموش نگه دارید.
3- در اماکن بس��یار ش��لوغ به هیچ عنوان از گوش��ی خود 
اس��تفاده نکنید و در صورت نیاز با رعایت دقیق نکات و انتخاب 

محل مناسب و امن،  اقدام به استفاده از موبایل کنید.
4- در حرم شریف نبوی بویژه بانوان محترمه،  گوشی موبایل 
خود را در جیب مخصوص قرار داده و به هیچ وجه گوش��ی را به 
صورت آش��کار در دست نگیرند و حتماً گوشی خود را در حالت 

بی صدا )سایلنت( قرار دهید.
۵- تحت هیچ ش��رایطی گوش��ی همراه خ��ود را در اختیار 

کسانی که نمی شناسید، قرار ندهید.
6- برای گرفتن عکس یا تعویض س��یم کارت به هیچ وجه به 

کسانی که نمی شناسید، اعتماد نکنید.
7- به وعده های پیامکی رسیده برای شما اعتماد نکنید و به 

شماره ارائه شده پیامک نفرستید و تماس نیز برقرار نکنید.
8- به هیچ وجه به تماس های ناشناس پاسخ ندهید.

9- اطاعات اضافی گوشی را تخلیه کنید.
۱0- در صورت مفقود ش��دن یا به سرقت رفتن خط ایرانی 
موبای��ل، بدون فوت وقت ب��ا مراجعه به دفات��ر مخابراتی ایران 
مستقر در ستادهای مکه مکرمه و مدینه منوره، نسبت به قطع 

)سوزاندن( خط خود اقدام نمایید.
۱۱- توجه به نکات ویژه پیش��گیرانه را همواره به همسفران 

خود متذکر شوید.
۱2- س��ارقین موتورس��وار به صورت یک نفره و دو نفره در 
اماکن ش��لوغ حاضر بوده و موبایل فردی را که در حال صحبت 
کردن اس��ت، از دست او کشیده و با خود می برند. گاهی اوقات، 
سارق گوش��ی به صورت پیاده اقدام به س��رقت گوشی موبایل 
نموده و بافاصله به همدس��ت موتورسوار خود ملحق شده و با 

سرعت صحنه را ترک می کنند.
۱3- از طریق بلوتوث روش��ن برخی موبایل های زائران وارد 
موبایل ش��ده و کلیه اطاعات موجود در موبایل از  قبیل آلبوم 

عکس های خانوادگی، دفتر تلفن و... را به سرقت می برد.
۱4- نوع دیگر سرقت در موبایل، تخلیه دیجیتال یا سیستمی 
موبایل اس��ت که با ارس��ال یک پیامک برای صاح��ب موبایل و 
درخواس��ت از او مبنی بر ارسال یک پیامک به شکل ارائه شده به 
شماره خاص مثًا در فان مسابقه شرکت نمایند یا این که اعام 
می شود که شما برنده نقدی شارژ موبایل شده اید به شماره... پیام 
بفرستید. به محض ارسال پیامک، به صورت اتوماتیک تمام شارژ 

موبایل زائر یکجا تخلیه شده به حساب سارق واریز می شود.

۱۵- س��ارقین با حضور در اماکن ش��لوغ و پ��ر ازدحام و در 
الب��ای جمعیت اقدام به ربایش س��ریع و مخف��ی موبایل زائر 
می نماین��د به طوری که گاهی اوق��ات، زائر تا مدتی متوجه گم 
شدن موبایل خود نمی شود و در این مدت سارقین با موبایل زائر 
اقدام به برقراری تماس با خارج از کشور یا استفاده از محتویات 

اطاعات داخل آن می کنند.
۱6- به ص��ورت تصادفی هر از چند گاه��ی مأموران داخل 
مسجدالنبی)ص( به هنگامی که حرم نبوی به خانم ها اختصاص 
می یاب��د مانع بردن موبایل به داخل روضه مطهر می ش��وند. در 
این شرایط س��ارقین با کمین در محل نگهداری موبایل ها و به 

روش های مختلف تعدادی از موبایل ها را به سرقت می برند.

اخالق سفر، مثبت نگري
س��فر گروهي، هم خوشي هایي دارد، هم ناراحتي هایي. گاهي صفات شایسته و خوبي ها و 

فضیلت هاي اخاقي همراهان براي انسان در طول مسافرت آشکار مي شود.
گاهي هم نقاط ضعف، عیب هاي اخاقي و جنبه هاي منفي افراد، روش��ن مي ش��ود و بروز 
مي کند. توصیه اولیاي دین آن اس��ت که هم س��ختي ها و مش��قت ها و رنج هاي سفر را براي 
این و آن نقل نکنیم، هم اگر بدي ها و عیوبي از همس��فران در طول س��فر براي ما معلوم شد، 
آن را براي دیگران بازگو نکنیم. هم برخورد بزرگوارانه نس��بت به سختي هاي سفر، هم روش 

رازداري و حفظ آبروي دیگران.
بعضي ها وقتي از مسافرت  برمي گردند، آنچه به عنوان خاطره یا حوادث سفر براي دیگران 
نقل مي کنند، مشکات و اختافات و درگیري ها و کاستي هاست و نگاه بدبینانه و انتقادگرانه 
به همه چیز و همه کس. و اگر مطالبي هم  از افراد بازگو مي کنند، نقل اشتباهات و خاف ها و 

عیب هاي آنان است. این شیوه، نه جوانمردانه است، نه منطبق با دستورهاي دیني.

در حدیثي از حضرت صادق )ع( آمده اس��ت که: جوانمردي نیست که انسان پیشامدهاي 
ناگوار سفر را براي دیگران بازگو کند.

در حدیث دیگري مي فرماید: از نشانه هاي فتوت و جوانمردي در سفر، آن است که اسرار را 
کتمان کني و راز همسفران را پس از جدا شدن از ایشان، براي دیگران برما نسازي.

درس��ت است که ما در س��فر خلق و خوي و روحیات و ویژگي هاي رفتاري و خصلت هاي 
مثبت و منفي افراد را بهتر مي شناس��یم و براي ش��ناخت یک فرد، ی��ک راه مطمئن و مفید، 

همسفر شدن با اوست.
اما حفظ اسرار و آبروداري و مثبت نگري، یکي از فضایل اخاقي است.

اگر هم مي خواهیم نس��بت به برادران و همسفران آینه باشیم، این آینه تنها در برابر خود 
او باید قرار گیرد، تا اش��تباهاتش را ببیند و بشناس��د و برطرف سازد، نه آینه بودن پشت سر و 

از بین بردن آبروي او.

حاجی
نمونه
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طلب حاجت
رسول خدا )ص( : هرکه 
قبل از طلب حاجت خود از 
خدا نخست چهل مومن را 
دعا کند، سپس حاجتش را 
به خدا عنوان کند دعایش 
اجابت شود.
اصول کافی جلد 4 
صفحه 288

حج از نگاه 
امام علـي)ع(

  علی سبزيان
ح�ج، جز ب�ا اتصال ب�ه امامت و ش�ناخت واليت ب�ه انجام 
نمي رسد . سرتاسر مناس�ك و اعمال حج، رمز و رازي دارد که 
آثار و رهآورد اين عبادت در اس�رار ش�گفت آن نهفته اس�ت. 
حضرت علي )ع( اين برترين انس�ان از باش�كوه ترين عبادت 
– يعني حج – در نهج البالغه س�خن گفته است. گوشه هايي از 
کالم نوراني آن حضرت را در ذيل دوازده عنوان برگزيده ايم که 

همراه با يادداشتي کوتاه در ذيل هر يك ، با هم مرور مي کنیم:

1- بهش�ت پاداش ح�ج:  خداوند حج را وس��یله اي براي 
رسیدن مردم به بهشت قرار داد.)خطبه ۱92(

حج گ��زاران و کارگزاران حج، با لبیک ب��ه این فرمان الهي، 
درهاي بهشت خدا را به روي خویش مي گشایند.

2- رحمت الهي: خداوند حج را سببي براي رحمت خویش 
قرار داد. )خطبه ۱92(

در سایه برگزاري این مراسم معنوي، اثرات زیبایي از رحمت 
الهي، نصیب افراد و امت اسامي مي گردد.

3- شست وش�وي گناهان: حج و عم��ره بیت اهلل الحرام 
شست وشو دهنده گناهان هستند )خطبه ۱۱0(

4- س�ود معن�وي: دعوت ش��وندگان حج بی��ت الحرام... 
س��ودهاي ف��راوان در ای��ن تجارت��گاه عبادت الهي به دس��ت 

مي آورند. )خطبه ۱(
بندگي خداوند سود سرشار دارد. هر که به خداوند نزدیک تر 
ش��د، بي نیازتر شد. انس��ان حج گزار به خداوند تقرب بیشتري 

مي جوید و در سایه این عبادت خالص به همه چیز مي رسد.
5- فلس�فه احرام: لباس هاي خود را که نشانه شخصیت 
هر فرد اس��ت )به منظور احرام( در آورند و پش��ت س��راندازند. 

)خطبه ۱92(
احرام مرحله اي از اعمال حج و عمره اس��ت که فرد با کندن 

لباس ه��اي ظاهري و نداي لبیک به فرمان دعوت الهي پاس��خ 
مي گوید و ب��ه جمع دیگر حجاج مي پیوندد و محرمات احرام را 

بر خود مي پذیرد و وارد اعمال حج مي شود.
چون همي خواس��تي گرف��ت احرام / چه نیت ک��ردي اندر آن 

تحریم
جمله برخ��ود حرام کرده بدي / هر چه م��ادون کردگار قدیم؟
ناصرخسرو
6- اهمی�ت کعبه:  خداوند س��بحان کعبه را براي اس��ام 

نشانه گویا قرار داد. )خطبه۱(
کعبه بسان پرچم و درفشي با شکوه بر فراز بناي رفیع اسام 

همواره مي بایست برافراشته باشد.
7- بهتري�ن وس�یله تقرب ب�ه خداوند:  ح��ج البیت و 
اعتماره. بهترین چیزي که انس��ان ها مي توانند به وسیله آن به 
خداوند س��بحان نزدیک شوند و متوسل گردند... حج خانه خدا 

و عمره آن است. )خطبه ۱۱0(
وسایل تقرب و نزدیکي به خداوند بسیار است، آنچه حضرت 
در این خطبه به عنوان بهترین این وس��ایل برمي ش��مارند، ده 
چیز اس��ت: ایم��ان، جهاد، اخ��اص، نم��از، زکات، روزه، حج، 
صله رحم، صدقه و کارهاي پس��ندیده. یک��ي از این امور حج و 

عمره بیت اهلل الحرام است.

8- خانه امن: خداوند س��بحان کعبه را... خانه امن و امان 
براي پناهندگان قرار داد. )خطبه ۱(

کعبه زو تشریف بیت اهلل یافت / گشت ایمن هر که در وي راه یافت
9- پناهگاه انس�ان ها: خانه محترم خدا... که انس��ان ها 

همانند کبوتران به آن پناه مي برند. )خطبه ۱(
حضرت، تعبیر پن��اه کبوتران را اوج نیاز پناهنده ش��دن به 
ملجأ مطمئن براي انس��ان و آرام بخش بودن این پناهگاه ویژه 

براي او نشان مي دهد.
اي چو کعبه، وحوش را همه امن / خلق را قصر و درگهت مأمن
مسعود سعدسلمان

10- تقوي�ت دين با حج:  خداوند ح��ج را به عنوان عاملي 
براي تقویت دین واجب گردانید. )حکمت 224(

حفظ و تقویت دی��ن، ضرورتي انکار ناپذیر دارد. تقویت 
دی��ن راه ه��اي بس��یاري دارد و بس��ته به زم��ان و مکان و 
موقعی��ت خاص، روش ویژه خود را مي طلبد. حج به عنوان 
یک اس��تراتژي، همه س��اله این تأثیر نیرومند را در تقویت 

دین دارد.
11- حج معنوي: خداوند آن )کعبه( را خانه محترم خویش 
قرار داد... که انس��ان ها به س��وي آن با میوه دل ها )عشق( روي 

مي آورند. )خطبه ۱92(
ح��ج، سرش��ار از جلوه ه��اي معن��وي و درس ه��اي بزرگ 
عرفاني و نمادهاي پرش��کوهي از رابطه عاش��قانه بنده با معبود 
خویش است، لذا به فرموده حضرت، عاشقان بیت الحرام با این 

خصوصیت رو به سوي خانه دوست مي آیند.
س��فر کعبه، نمودار ره آخرت است / گرچه رمز رهش از صورت 

دنیا شنوند
خاقاني

12- حج عامل همبس�تگي ديني:  خداوند حج را وسیله 
نزدیکي مسلمانان قرار داد. )حکمت 2۵2(

ح��ج تبلور ش��کوه وحدت اس��امي و تجلي ق��درت امت 
مس��لمان و نمایش��گاه حضور همدالن و همراهاني است که 
ناهمگون��ي س��یما را با همگوني س��یرت پیون��د مي زنند، تا 
ش��عار اتحاد اسامي را فراتر از ش��کل ها، رنگ ها و معیارهاي 
جغرافیای��ي و نژادي تحقق بخش��ند و تعالی��م آیین وحدت 

آفرین اسام را عرضه نمایند.

میقات و آداب آن
۱- باری چون حاجی به میقات  رسد، لباس خود را درآورد. 
در ظاهر، ثوب احرام بپوشد، )ولی( در باطن قصدش این باشد 
که از خودش لباس معصیت و کفر و ریا و نفاق را خلع کرده و 
لباس طاعت و بندگی را بپوشد. همچنان که در آن دنیا خدای 
را سر برهنه و پا برهنه ماقات می کند، بعد از مردن نیز اعمال 
خدای خود را با کمال ذل و انکار و عریان ماقات خواهد کرد.

2- در حال تنظیف باید قصدش تنظیف روح از ش��رک 
و معاصی باشد.

3- با قصد احرام هم عقد توبه صحیح ببندد یعنی با عزم 
و اراده صادقانه تمام چیزهایی را که خداوند عالم بر او حرام 
نم��وده، بر خود حرام کند که دیگ��ر بعد از مراجعت از مکه 

معظمه، پیرامون معاصی نگردد.
4- در هنگام لبیک گفتن باید ملتفت باش��د که این اجابت 
ندایی اس��ت که متوجه او شده است؛ بنابراین توجه کند که اوالً: 
قصد کند که هر طاعتی را که برای خداوند متعال اس��ت، قبول 
کند. ثانیاً: مردد باش��د که این عمل از او قبول خواهد شد یا نه و 
قضیه س��ید الساجدین علیه السام را به خاطر آورد که در احرام 
نمی توانستند لبیک بگویند و می فرمودند: می ترسم که خداوند 
بفرماید: ال لبیک، لذا غش می کردند و از مرکب خود می افتادند.

ثالثاً: از این کیفیت، روز محشر را در نظر بیاورد که تمام مردم 
به این شکل از قبر خود بیرون می آیند، عریان، سر برهنه، بعضی 

در زمره مردودین، بعضی معذب و بعضی متحیر در امرند.
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صدقه و احسان به فقرا 
رسول خدا )ص( : بیماران 

خود را به وسیله صدقه 
و احسان به فقرا عاج 

کنید ، زیرا صدقه دادن و 
احسان نمودن بیماری ها و 

گرفتاری های شما را 
دفع می کند. 

نهج الفصاحه صفحه 32۵

فصلي از كتاب پيمان پارسايي

موقعيت توبه در مدينه
شما مغفرت بخواهد، قطعاً، بخشوده خواهید شد. 

الزمه وس��اطت و استغفار پیامبر، بقاي آثار توبه است. از این 
نظر، مدینه این امتیاز را دارد، زیرا ما اول سراغ مرسل مي رویم و 
پاالیش مي یابیم، وانگهي به خانه مرسل رو مي آوریم. از این رو 

)مدینه قبل( یک سلوک منطقي به جانب خداوند است.
مطالبي که در اینجا به دست مي آید عبارتند از:

۱- توبه در مدینه امتیازش این است که ما این بخشودگي را 
به سادگي از دست ندهیم و آن را تا آخر عمر حفظ کنیم.

2- حاال که توبه کرده ایم آن را تا آخر عمر با عمل به مفاد آن 
حفظ خواهیم کرد.

3- ب��ا ت��رک گناه و عم��ل به تکالی��ف، از زحم��ات پیامبر 
اکرم)ص( قدرداني مي کنیم.

4- هر بار که توبه مي کنیم، هر چند به مدینه دسترسي نداریم 
که حضور بیابیم تا پیامبر براي ما استغفار کند، از دور، استغفارکنان 

مي گوییم: یا رسول اهلل، ما را در این استغفار شفاعت فرما.
پاورقي: 1- میزان الحكمه، ح 3298

وداع با مدینه
روزهای اقامت در مدینه سپری می شود؛ چاره ای جز رفتن 
نیست. ولی... دل کندن از مدینه مشکل است. چه می دانیم؟ 
ش��اید دیگر، هرگز توفیق باز آمدن به دیار یار را نباش��د. چه 
ش��ب هایی که در غربت بقیع، گریس��تی و چه روزهایی که 
کبوتر حرم پیامبر)ص( بودی، صدای اذان، به سوی نماز و نیاز 
می خواندت. رواق های نورانی حرم الرسول)ص(، کهکشانی از 
معنویت و شوق را در سینه دارد. شب ها همه شب، تأللؤ نور را 
در حریم حرم به تماشا می نشینی و روزها همه روز، گنبد سبز 
مرقد پیامبر)ص(، دل ها را می رویاند و می ش��کوفاند و بقیع، 
این کانون اسرار پنهان، این مجموعه کرامت های مدفون در 
خاک، این سند مظلومیت حق، این تجسم اشک ها و دردها و 

داغ های شیعه در طول تاریخ، این خانه غم و ماتم، این آشیان 
دل های س��وخته و پرستوهای پر شکسته، این بقعه مقدس، 

ولی بی سایبان، برای ما معنای دیگری دارد.

  استاد ابوالفضل بهرامپور
باید بدانیم که توبه واجب فوري است و تأخیر در آن معصیت 
دیگري اس��ت. در مدینه و نیز در کنار خان��ه خدا، توبه کنید تا 
خدا از ش��ما بگذرد. باید گفت توبه، توبه است، چه در ایران چه 
در حج��از. خداوند توب��ه ما را هر جا و ه��ر گاه تصمیم بگیریم، 

مي پذیرد. پس باید پرسید امتیاز توبه در مدینه چیست؟
باید بگویی��م، اي خداي من، تو وعده کرده اي که ما هر جا و 
هر وقت توب��ه کنیم، خواهي پذیرفت، پس حتماً امتیاز توبه در 
این مکان، این است که طلب کنیم: خداوندا، این بخشودگي را 

تا پایان عمر بر ما مستدام بدار و بر این بقاء امضا بده.
َلُموا اَْنُفَسُهْم جاُءْوَك  دیگر اینکه در قرآن آمده است: َو لَْو اَنَُّهْم اِذ َظّ
ابًا َرحيمًا )نساء 64(،  َ َتَوّ ُسوُل لََوَجُدوا اهلَلّ َ َواْسَتْغَفَر لَُهُم الَرّ َفاْسَتْغَفُروا اهلَلّ
یعني اگر آنان هنگامي که به خود ستم کردند، استغفارکنان پیش تو 
مي آمدند و پیامبر نیز برایشان طلب آمرزش مي کرد، خدا را توبه پذیر 
مهربان مي یافتند. اي رسول گرامي! تا چندي که ایران بودیم بخشي 
از بخش��وده شدن ما ناقص بود و آن، نبود شما بود و اینک ما از ایران 
به قصد تطهیر و پاالیش خود از کراهت ها، قصد مدینه کرده ایم و در 
َ « و حاال آمده ایم  این مدت، در حال استغفار بوده ایم »َفاْسَتْغَفُروا اهلَلّ
تا تو اي رسول خدا، براي ما نزد خدا طلب مغفرت کني، زیرا در این 
صورت خداوند به ما وعده داده است که حتماً ما را ببخشد. واسطه 
ش��دن ش��ما، غفران را براي ما تحکیم مي کند )معلوم مي شود که 

شفاعت وقتي است که گناهکار قباً توبه کرده باشد(.
سه چیز سبب آمرزش انسان مي شود:

یکي توبه و دیگري حس��نات و صالحات است که فرمود: ِإَنّ 
ِيّئات )هود، ۱۱4( و سوم آن که کبیره ها را  الَْحَسناِت ُيْذِهْبَن الَسّ
ــِيَّئاِتُكْم  ترک کني.ِإْن َتْجَتِنُبوا َكَبائَِر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه نَُكِفّْر َعْنُكْم َس
َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخًل َكِريًما – )نساء 3۱(. و اگر از گناهان بزرگي که 
از آن نهي شده اید دوري کنید، بر گناهان کوچک شما سرپوش 

مي گذاریم و شما را به جایگاهي ارجمند وارد مي کنیم.
حدیث: امام صادق )ع( فرمود: با آب توبه خالص، گناهانت را 

بشوي و لباس راستي و پاکي و تواضع و فروتني برتن کن)۱(
وقتي که درخواس��تي مي کنیم، باید ب��ه آن مقداري که در 
حوزه توان ماس��ت، اق��دام کنیم و س��اماندهي و ادامه آن را از 
خدا بخواهیم. توبه از گناه، طبق وعده خدا، بخش��ودگي در پي 
دارد، ول��ي در مدینه چیزي اضافي را انتظ��ار داریم و آن ادامه 
بخش��ودگي تا مرگ است و الزمه اش آن است که ما خود، ترک 
گن��اه را ادامه دهیم و خ��دا هم نور و صفاي ت��رک را عطا کند، 
َه ِإلَْيُكُم  بلک��ه باالتر آن که معاصي را منفور ذائقه ما گرداند، َوَكَرّ
الُْكْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصَياَن )حجرات 7(، یعني انکار و نافرماني و 

عصیان را منفور شما گردانید.
توبه در مدینه، حال و هواي خاص خود را دارد. اول این که آن 
کس��ي که ما را نزد خدا برده و با او آشنایمان کرده است، پیامبر 
اکرم اس��ت. حدیث نفس ما با پیامبر این است : آقا! تو بودي که 
مرا آموختي چگونه خدا را بشناس��م، چگونه نماز بخوانم، روزه 
بگیرم، تو به من آموختي این حال اس��ت و آن حرام، اگر نبود 
هدایت هاي تو، من از کجا مي فهمیدم حق چیست و باطل کدام 
است. اي رس��ول گرامي! هیچ وقت یادم نمي رود که دندانت را 
شکستند و به پیشاني ات سنگ زدند و از ساقهایت به سرزمین 
طائف خون چکیده و خم ب��ه ابرو نیاوردي و همه این تحمل ها 
براي این بود که من، امروزه راه خدایم را بشناس��م و وارستگي 
ان��دوزم و اینک ما نزد تو آمده ایم و کراهت هاي خود را پیش��تر 
کنار گذاش��ته و به حضورت شرفیاب ش��ده ایم. از طرفي، خدا 
فرموده اس��ت که اگر استغفار کنید و رسول من هم از من براي 
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هفت سفارش خداوند 
 رسول خدا )ص( : خدا متعال مرا به هفت چیز سفارش فرمود : 
۱- خالص نمودن عبادات و اعمال برای خدا در پنهان و آشکارا 
2- دادگری و عدالت در حال خشم و غضب 3- میانه روی و اقتصاد 
در خرج کردن به هنگام فقر و ثروتمندی 4- بخشیدن و عفو از 
کسی که  ستم نموده ۵- عطا نمایم به آنکس که مرا محروم کرده 
6- پیوند با رفیق و خویشاوندی که از من بریده 7- اینکه سکوتم 
اندیشه باشد و سخنم یاد خدا باشد و نگاهم عبرت باشد.  
روضه بحار جلد ۱ صفحه ۱60

بزرگی اس��ت. قرآن کلید موفقیت مس��لمانان است. در همه ی 
اح��وال، قرآن باید محور تبلیغات، حرکت و تاش قرار بگیرد؛ و 
بهتری��ن احوال برای این کار، حج اس��ت. قراء و تالیان قرآن، در 
مساجد، در حرمین شریفین، در بعثه و در هر نقطه یی که زمینه 

فراهم می ش��ود، تاوت کنند و آیات را به گوش مردم برسانند 
و عمًا اهتمام ملت ایران را به قرآن، به مردم دنیا نش��ان دهند و 

ان شاءاهلل در طول سال هم این تبلیغات ادامه پیدا کند.
بیانات در ديدار کارگزاران حج    20 / 9 / 1383

 نکته هایی در باره حج  در بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

محرمات احرام
بخش س. در منطقه خلیج فارس مرس��وم اس��ت که 

زنان صورتشان را می پوشانند؛ به این صورت که سوم
با تّکه پارچه ای جدا از چادر که »پوشیه« نامیده 

می شود، صورت را می پوشانند.
الف. حکم پوشاندن صورت با آن در حال احرام چیست؟

ب. آیا در صورتی که پوش��یه به چادر دوخته شده باشد و 
قسمتی از چادر محسوب شود، حکمش فرق می کند؟

ج. اگر برای زن جایز باشد در حال احرام با چادر یا پوشیه 
صورتش را بپوشاند، آیا واجب است آن را از صورت دور کند و 

از برخورد آن به صورت جلوگیری کند؟
د. اگر چادر را به گونه ای درس��ت کند که تّکه ای اضافی از 
همان پارچه بدون دوختن به آن متصل باش��د، آیا جایز است 

این قسمت اضافی را جلوی صورتش آویزان کند؟
ج: جایز نیست زن در حال احرام صورتش را بپوشاند،چه با چادر 
باشد چه با پوشیه و فرقی ندارد که پوشیه به چادر دوخته شده باشد 
یا از آن جدا باش��د؛ و نیز پوشاندن صورت با تّکه پارچه ای از جنس 

خود چادر � چه مّتصلبه آن باشد و چه جدای از آن � جایز نیست.
بله، زن��ان می توانند چادر، پوش��یه، مقنعه ی��ا هر لباس 
دیگری را از س��ر خود آویزان کنند، به گونه ای که قسمتی از 
پیشانی و صورت را تا محاذات باالی بینی بپوشاند. ولی احوط 

آن است که نگذارند این پوشش به صورت برخورد کند.
     س. آیا استفاده از گوشی تلفن ثابت و همراه به صورت 

معمولی، پوش��اندن گوش ش��مرده می ش��ود که ب��ا این کار 
پوش��اندن س��ر � که در حال احرام ممنوع اس��ت � محسوب 
شود؟ حکم گوش��ی کوچکی)هدست و مانند آن( که با تلفن 

همراه استفاده می شود چیست؟
ج: اس��تفاده از تلفن همراه یا گوشی تلفن ثابت یا گوشی 

تلفن همراه در حال احرام اشکال ندارد.
     س. کسی که به توصیه پزشکی از هوای سرد یا مانند 
آن مجبور اس��ت در حال احرام، س��ر یا گوش را بپوشاند چه 

حکمی دارد؟ آیا باید کّفاره بدهد؟
ج: اضطرار فقط حکم تکلیفی � یعنی حرمت پوشاندن سر 
� را برمی دارد؛ اّما در مواردی که پوش��اندن سر کّفاره دارد، با 

اضطرار به پوشاندن آن، کّفاره ساقط نمی شود.
     س. به نظر ش��ما محدوده شب بنا بر جایز بودن سایه 

بر س��ر گرفتن )تظلیل( در شب، چه مقدار است؟ آیا از غروب 
آفتاب تا طلوع فجر است یا تا طلوع خورشید؟

ج: مقدار شب در رابطه با حکم سایه بر سر گرفتن، تا طلوع 
خورشید است.

     س. اگ��ر مکلّفی در حال احرام در منتهی الیه س��مت 
چپ جاده که خط سریع السیر در جاّده های ماست و یا در خط 
وس��ط با خودرویی سقف دار حرکت می  کند و در حال حرکت 
باران ببارد و به خاطر خطر حوادث رانندگی نتواند توقف کند و 
رفتن به خطی که توّقف در آن ممکن است به مّدت زمانی نیاز 
دارد که باعث می ش��ود از باران سایه بر سر بگیرد، آیا حرکت 
در این م��ّدت که بیش از چن��د دقیقه طول نمی کش��د تا به 

منتهی الیه سمت راست برسد؛ موجب کّفاره می شود؟
ج: اگر تا زمان توّقف خودرو، سایه بر سر گرفتن از باران در مورد 
این فرد صدق کند، کّفاره بر او واجب می ش��ود؛ و کّفاره با اضطرار 
به سایه بر سر گرفتن از باران ساقط نمی شود؛ هرچند در مثل این 

مورد بعید نیست که سایه بر سر گرفتن اختیاری صدق نکند.
     س. اس��تفاده از ماس��ک هایی که جهت جلوگیری از 
تنف��س هوای آلوده به دهن می زنند و بند آن را پش��ت س��ر 
می اندازند، که بخش کوچکی از سر را می پوشاند، برای مردان 

و زنان ُمحرم چه حکمی دارد؟
ج: اس��تفاده از ماسک برای زنان اگر در حّد متعارف باشد، 

مانعی ندارد و انداختن بند آن بر سر برای مردان جایز است.

 فتاوای رهبر معظم انقالب

از جمله غفلت های احتمالی در حج، یکی این است که کسانی 
به جای ش��رکت در نمازهای جماعت، به جای طواف مستحبی، 
به جای حضور در فضای معطر مسجدالحرام یا مسجدالنبی - که 
از دوران افتخار اس��ام و دوران وحی و بعثت، این همه خاطرات 
در ای��ن دو محل وجود دارد - س��راغ زرق وبرق های بی ارزش و 
پوچ و بازارها و مغازه ها بروند، برای این که جیب دولتهای بیگانه 
ی الابالی نس��بت به منافع مس��لمین را پُر کنند؛ جیب کارگر و 
س��رمایه داِر آنها را با پول ایرانی و با ثروت ملی ش��ان پُر کنند. به 
جای شرکت در نمازجماعت، به بازارگردی و دکان گردی بروند 
و اجناس را تماشا کنند. انس��ان متأسف می شود وقتی بشنود 
هنگامی که جمعیِت باشکوه در مس��جدالحرام یا مسجدالنبی 
مش��غول اقامه ی جماعتند یا به اقامه ی جماعت می ش��تابند، 
تعداد معدودی حاجِی ایرانی - یا مرد یا زن - سراغ بازارها بروند؛ 
کیس��ه ها را زیر بغل بگیرند و اجناس��ی را که در شهر خودشان 
گاه��ی ارزان تر و بهت��ر از آن جا می توانند پی��دا کنند، بگیرند 
بیایند. »ذلکم خیر لک��م ان کنتم تعلمون«؛ این بهتر و مفیدتر 
و مهمتر اس��ت که انس��ان به نماز، به عبادت، به ذکر، به توجه و 
به حضور در جماعات بپردازد؛ اینها دس��تاورد واقعی حج است؛ 
سوغات، اینهاست. سوغات، معنویتی است که شما در خودتان 
ذخی��ره می کنید و م��ی آورید؛ اخاق و روحیاتی اس��ت که با 
خودتان می آورید. ما دیده ایم کس��انی را که وقتی از حج برمی 
گردند، چهره و رفتار و کام و ظاهر و باطن آنها انسان را موعظه 
می کند و تحت تأثیر قرار می دهد؛ این خوب است؛ این سوغات 
واقعی اس��ت. از خداوند متعال م��ی خواهیم همه ی ما را موفق 
و تأیید کند و به روحانیون محترم کاروانها و دس��ت اندرکاران 
و مس��ؤوالن گوناگون رده های مختلف ح��ج توفیق دهد. این 
که اش��اره کردند محور تبلیغات، قرآن اس��ت، مژده ی بس��یار 

سوغات واقعی حج 
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محیط گناه 
رسول خدا )ص(: به یکی از 

اصحاب فرمودند : مبادا مهر و 
محبت و عاقه نسبت به زن 

و فرزند ، تو را وادارکند که 
به محیط گناه قدم گذاری و 

خودرا به خاطر ایشان به فعل 
حرام بیندازی . 

کام نور جلد ۱ صفحه ۱40

مکه
شهرخدا

اینک تو ای زائر خانه خدا! پا به س��رزمینی خواهی گذاش��ت که 
بهترین و محبوب ترین س��رزمین در نزد پروردگار اس��ت و بر همه 
ش��هرهای روی زمین ش��رافت دارد. در قرآن مجید بیش از 20 آیه 
درباره آن وارد ش��ده و از رس��ول گرامی نیز احادیث بس��یاری به ما 

رسیده است.
پیامبر)ص( هنگامی که می خواس��ت از مک��ه به مدینه هجرت 
کند، رو به کعبه ایستاد و گفت: به درستی که تو محبوب ترین شهرها 
و محبوب تری��ن مکان در روی زمین نزد خدای تعالی هس��تی؛ اگر 

مشرکان مرا بیرون نمی کردند، هرگز از آن خارج نمی شدم.
و باز از آن حضرت نقل ش��ده است: که هیچ پیامبری از قوم خود 
نگریخت مگر آن که به مکه آمد و به عبادت خدای متعال مش��غول 

شد تا وفات یافت.
و فرمودند: به درستی که در حوالی کعبه قبر 300 تن از پیامبران 
است که گرس��نگی و درد و رنج بسیار کشیدند و در عین حال صبر 
پیش��ه کردند تا از دنیا رخت بربستند. از آن شمار قبر اسماعیل)ع( 
و م��ادر او هاجر در حیره اس��ت که جانب ناودان کعبه ق��رار دارد و 
هر پیغمب��ری از پیامبران که 
قومش به وی ایم��ان نیاورده 
و او را تکذی��ب کردند، از میان 
قوم خویش بی��رون آمده و به 
مکه پن��اه آورده تا از دنیا رفته 
اس��ت و فرمودند: به درس��تی 
که نزدیک رک��ن یمانی، دری 
از درهای بهش��ت است و هیچ 
احدی نزدیک حجراالسود دعا 
نمی کن��د مگر آن ک��ه خدای 
ب��زرگ دعایش را مس��تجاب 
گردان��د و میان رک��ن یمانی 
و حجراالس��ود روض��ه ای از 

روضه های بهشت است.
و نی��ز فرمودند: هر کس در 
م��اه رمضان در مک��ه معظمه 

روزه داش��ته باش��د،  خدای بزرگ ثواب صد ماه روزه در غیر از آنجا 
را ب��ه او بدهد و یک رکع��ت نماز در مس��جدالحرام برابری می کند 
به صد ه��زار رکعت که در غیر مکه گزارده ش��ود. و اگ��ر در مکه به 
جماعت گزارده باشد، یک رکعت آن با هار و ۵00 هزار نماز در دیگر 

سرزمین ها مساوی است.
و فرمودند: هر که یک س��اعت از روزهای گرم مکه را تحمل کند، 
به درس��تی که خداوند او را ب��ه اندازه هزار س��ال راه، از آتش دوزخ 
دور ن��گاه دارد و بدانید که مک��ه و مدینه مردم��ان را پاک می کند 
چن��ان که کوره آهنگر، آه��ن را. و بدانید در مکه خوش��ایندی ها و 
ناخوشایندی هایی اس��ت با درجات مختلف، پس هر که صبر کند، 
بر سختی ناخوش��ایندی هایش، من که رسول حقم در روز قیامت، 
ش��فاعت خواه او خواهم بود. و بدانید که اهل مکه همسایگان خانه 
خدا هستند و بهترین وادی ها، وادی ابراهیم است و آن عبارت است 
از مک��ه. و هر که عبادت کند و نماز بگزارد در حجر یا در برابر کعبه و 
استغفار بسیار نماید، مادامی که در پی گناه باز نیاید، از گناهان پاک 
گردد. و بهترین چاه ها، چاه زمزم اس��ت و نظر کردن به س��وی زمزم 
آنان اس��ت و هر که آب زمزم بخورد،  چن��دان که هر دو پهلویش پر 

شود، از نفاق امان یابد و آب زمزم به هر مراد که بخورد، مراد باشد.
از امام صادق)ع( نیز نقل شده است که محبوب ترین زمین نزد خدا، 
مکه است. نزد خداوند هیچ خاکی محبوب تر از خاکش و هیچ سنگی 
گرامی تر از سنگش و هیچ درختی محبوب تر از درختش و هیچ کوهی 

محبوب تر از کوه هایش و هیچ آبی محبوب تر از آبش نیست.
در ارزش زی��ارت مکه همین بس که در حدیث��ی از امام باقر)ع( 
آمده اس��ت: حتی خ��واب در مک��ه، همچون ت��اش و فعالیت در 
شهرهای دیگر و سجود در مکه، همچون به خون غلطیدن و شهادت 
در راه خدا به حساب آمده است. البته همه این عظمت ها و قداست ها 

به جهت آن است که این زمین به خداوند نسبت داده شده است.
ح��ال تو ای زائر! پا در چنین س��رزمینی گذارده ای، یعنی جایی 
که پیامبران بزرگ در آن زیس��ته اند. گام زده ان��د، عبادت خدا بجا 
آ ورده اند و از کفر و مشرکان و بداندیشان شکنجه ها و آزارها دیده اند. 
مخصوصاً به یاد آر ش��یخ االنبیا »ابراهیم خلیل اهلل« یا اس��ماعیل و 
هاجر را. هر گوش��ه این شهر نمادی است از مجاهدت های این پدر، 

پسر و مادر. از اینها مهم تر این سرزمینی است که محمد)ص( در آن 
به دنیا آمد و به پیامبری مبعوث ش��د و کلمه توحید نخست از آنجا 
سرچشمه گرفته است. غار حرا که جبرئیل نخستین واژگان وحیانی 

را بر پیامر نازل کرد، در همین شهر است.
ــوا  را در همین  ُ ُتْفِلُح ــَه ِإاَلّ اهلَلّ خات��م پیامب��ران فریاد ُقولُوا : ال ِإلَ
سرزمین سر داد و در همین مکان بود که برای اعتای کلمه توحید و 
نشر حقایق اسام بپا خاست و چه رنج ها، مشقت ها، جنگ ها و زخم ها 
که بر او تحمیل نش��د!! در گوشه گوشه این سرزمین مقدس، پیامبر 
و اصحاب بزرگوارش برای نش��ر و پیش��رفت دین خدا جهاد کردند، 
سختی های بسیار کشیدند. صحابه ای چون عمار یاسر، اباذر، مقداد، 

بال، ابن مسعود، سلمان فارسی و... نیز در همین دیار زیسته اند.
خدیجه کبری و بویژه علی مرتضی)ع( در همین دیار چش��م به 

جهان گشوده و رشد و نمو یافته اند.
از این رو مامحسن فیض کاشانی می نویسد: »حج گزار به هنگام 
ورود به مکه، به یاد آورد که به حرم امن الهی رس��یده است و امیدوار 
باش��د که ب��ا ورود به آن، از عقاب خداوند در امان می ماند و بترس��د 

از ای��ن ک��ه شایس��تگی قرب 
خداوند را نداش��ته باشد و در 
نتیجه با دخول به حرم، نومید 
و مستحق خشم الهی شود. اما 
باید در همه اوق��ات امید او بر 
ترسش غلبه داشته باشد، چه 
کرم خداوند عام و شرافت خانه 
او، عظی��م و حق زیارت کننده 
محف��وظ اس��ت و خداون��د 
پناهنده و التجاکننده را ضایع 
نمی گ��ذارد )محجه البیض��اء 
20۱/2 و 202(. ب��ه ه��ر حال 
عنایت خدا به این سرزمین، آن 
را به »بلد حرام«، »بلد امین«، 
»حرم ام��ن«، »ام القری« و... 

ملقب گردانده است.

پیامبر)ص( هنگام هجرت 
به مدینه فرمودند: به 

درستی که تو محبوب ترین 
شهرها و محبوب ترین 
مکان در روی زمین نزد 
خدای تعالی هستی؛ 

اگر مشرکان مرا بیرون 
نمی کردند، هرگز از آن 

خارج نمی شدم

پیامبر)ص( فرمودند: 
هر کس در ماه رمضان در 
مکه روزه داشته باشد،  

خدای بزرگ ثواب صد ماه 
روزه در غیر از آنجا را به 
او بدهد و یک رکعت نماز 
در مسجدالحرام برابری 
می کند به صد هزار رکعت 
که در غیر مکه گزارده شود
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نماز در میقات
در میقات��ی، نیت می کن��ی، جامه ات 
را هم از ت��ن می ریزی، خود را می تکانی، 
عری��ان می ش��وی و احرام می پوش��ی و 
س��پس به نماز می ایس��تی. نماز احرام: 
عرضه خویش در جامه ت��ازه ات بر خدا، 
یعنی که اینک من، ای خدا، نه دیگر بنده 
نمرود، بنده طاغوت که در هیأت ابراهیم! 
نه دیگ��ر در جامه گرگ زور، روباه فریب، 
م��وش سکه پرس��ت و نه می��ش ذلت و 
تسلیم، که در هیأت انسان. یعنی که بنده 
تو ش��ده ام، به طاعت! که آزاد. از هر چه و 
هر که جز تو شده ام، به عصیان! یعنی که 
به سرنوش��ت نهایی حیاتبخش خویش 
تا بدین ج��ا آگاهی دارم، آنچ��ه را تقدیر 
بر آدمی نوش��ته اس��ت، من خود، اکنون 
انتخاب می کن��م. آن را تمرین می کنم و 
شگفتا که نماز در میقات، در کفن سپید 
احرام، در آس��تانه میعاد، معنی دیگری 
دارد، گویی کلمات تازه ای می ش��نویم. 
تک��رار یک فریضه نیس��ت،  داریم با »او« 
ح��رف می زنی��م، وزن حض��ور او را ب��ر 
خویش لمس می کنی��م: ای رحمان که 
دوس��ت را می نوازی! ای رحیم که آفتاب 

رحمتت از مرز کفر و ایمان گذشته است! 
جز تو دیگر کس��ی را نخواهم س��تود که 
حمد ویژه تو اس��ت، جز تو دیگر کسی را 
ارب��اب نخواهم گرفت که رب همه تویی، 
که ملک و مال��ک روز دین تویی، از هیچ 
قدرت��ی جز ت��و دیگر ی��اری نمی گیرم، 
ای تنه��ا و تنه��ا معبود و مس��تعان من! 
ما هم��ه را که این چنین ب��ر بیراهه های 
جه��ل و گمراهی های ج��ور افتاده ایم، 
بازیچه های ضعف های خویشیم و بازیچه 
قدرت های غیر تو و غیر خویش، به راه آر، 
به راه کس��انی که دوست شان داشته ای 
و نعمت ش��ان داده ای، نه آنها که بر آنان 
خش��مگینی و نه آنها که گمراهانند و هر 
رکوع و هر سجود، و هر قیام و هر قعود، در 
نماز میقات، پیامی اس��ت و پیمانی که از 
ای��ن پس از خدای توحید! هیچ رکوعی و 
سجودی و هیچ قیامی و قعودی، جز برای 

تو و جز به روی تو خواهد بود.

کوچپروانهها

سخاوتمندترین فرد
رسول خدا )ص(: آیا شما را به سخاوتمندترین 
فرد آگاه نکنم؟ عرض شد بفرمائید: فرمود خدای 
متعال بخشنده ترین سخاوتمندان است و من در 
میان فرزندان آدم سخاوتمندترین هستم و بعد از 
من مردی که علوم دینی و الهی را می آموزد و آن 
را میان مردم پخش می کند سخاوتمندترین مردم 
است و او به تنهایی یک امت محسوب می شود. 
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- خدم��ات درمانی و دارویی مورد نی��از زائران اختصاصاً در محل اقامت 
کاروان انجام می پذیرد. داروهای اولیه و مورد نیاز در اختیار پزشکان کاروان 
بوده و نیازی به مراجعه به درمانگاه و مرکز پزش��کی نمی باش��د. پزش��کان 
درمانگاه تخصصی و داروخانه مرکز، فقط درصورت تشخیص و احساس نیاز 

پزشک کاروان و تنها با معرفی نامه )فرم ارجاع(، خدمات ارائه می نمایند.
- داروهای ارس��الی به کشور عربس��تان با زحمت فراوان تهیه، حمل و با 
مقررات س��خت آن کشور ترخیص و نگهداری می گردند، ضمناً تمامی اقام 
دارویی تولید ایران بوده و هیچ دارویی از کش��ور عربستان تهیه نمی شود، لذا 
درخصوص دریافت داروی خارجی از مراکز پزشکی تقاضایی مطرح نفرمایید.

- داروهای موجود در داروخانه های عربستان )صیدلیه( با قیمت های 
بس��یار باال عرضه می گردد و بعضاً زائران به علت همراه نداشتن دارو های 
مصرف��ی روزانه خود به مقدار کافی، یا عدم دق��ت الزم در نگهداری آن، 
مجب��ور به تهیه همان دارو با قیمت های بس��یار زیاد و گاهی عدم امکان 
تهی��ه آن می گردند. ل��ذا در این خص��وص موکداً توصی��ه می گردد که 

داروهای مصرفی خود را به اندازه نیاز به همراه داشته باشید
به زائران توصیه می گردد حتماً اقام مورد اس��تفاده شخصی ذیل را 

به همراه داشته باشند:
- چند عدد چسب زخم.

- قرص مسکن.
- افرادیکه در طول س��فر دچار تهوع می گردن��د قرص دیمن هیدرینات 

)بانظر پزشک کاروان(.
- ماس��ک بهداش��تی مقاوم )نوع غیردوخته حداقل ۵ عدد، س��ایر انواع 

دوخته یا پرسی 40 عدد(.
- پنبه و نواربهداشتی مورد نیاز خانم ها به مقدار نیاز.

- پودر یا پماد جهت  سوختگی )قابل تهیه از داروخانه ها(.
- کرم های ضدآفتاب )درصورت استفاده(.

- کاه و عینک آفتاب گیر.
زائرانی که از لوازم و تجهیزات پزشکی خاص استفاده می نمایند بسته به 

نیاز باید موارد زیر را همراه داشته باشند:
- عینک طبی با حداقل یک عدد ذخیره.

- سمعک و باطری های مربوط، به مقدار کافی و حتی االمکان یک عدد ذخیره.
- عصا.

- انعقادسنج.
- گلوکومتر )اندازه گیری قندخون(.

- سرنگ های انسولین خاص.
- جوراب واریس، کمربند طبی، پروتز و کفش طبی، کیف آب گرم و...

- زائرینی که تحت نظر پزش��ک مبادرت به مصرف داروهای تخصصی یا 
فوق تخصصی می نمایند، الزاماً داروی مصرفی خود را با نظر پزشک مربوط 

)درصورت نیاز( جهت 40 روز تهیه و حتماً در نگهداری آن دقت نمایند.
- ضمن��اً بیماران مصرف کننده داروی تخصصی حتماً مدارک پزش��کی 
خ��ود را به طور کامل به همراه یک نس��خه داروی مربوطه جهت احتیاط 

همراه داشته باشند.

- بعضاً ماحظه گردیده اس��ت به لحاظ عدم دسترس��ی، هنگام مصرف 
ی��ک داروی خاص )خصوصاً داروهای تخصصی توس��ط ی��ک زائر( زائر 
دیگر به لحاظ ش��کل ظاهری مش��ابه، از همراه خود دارو گرفته و مصرف 
نموده است که با درنظر گرفتن شباهت های دارو های تولید داخل و بعضاً 
تش��ابهات ظاهری ب��ا داروهای تولید خارج موجب ب��روز خطرات جدی 

گردیده است. در این خصوص جداً اجتناب به عمل آورید.
- چنانچه نس��بت به داروی خاصی حساسیت دارید پزشک کاروان را در 

جریان موضوع بگذارید.
- بیمارانی که وس��ایل پزشکی خاص همچون شنت، پیس میکر )باطری 

قلب( و... استفاده می کنند، پزشک خود را مطلع نمایند.

توصيه هايی در رابطه با مراکز درمانی
و بيمارستان های عربستان

- دارو در مراکز درمانی عربس��تان حداکثر برای دو یا س��ه روز تجویز 
می ش��ود. فعالیت پزش��کان و داروخانه های درمانگاه های سعودی فقط 

برای ایام حج تمتع برنامه ریزی شده است.
- درصورت مراجعه به مراکز درمانی سعودی مسیر برگشت و آدرس 

دقیق کاروان خود را به همراه داشته باشید.
- مصدومین تصادف��ات )حوادثی که مقص��ر دارد( باید با هماهنگی 

مرکز پزشکی مستقیماً به بیمارستان های عربستان اعزام شوند.
- درصورت بروز س��انحه، سریعاً پزش��ک کاروان خود یا پلی کلینیک 
مرکز پزش��کی حج را در جریان انتقال مصدوم به بیمارس��تان س��عودی 

قرار دهید.
- در رابطه با مس��ائل حقوقی در حوادث رانندگی و دادن رضایت نامه، 

بدون حضور مترجم و مسئول ستاد حج بحث و مذاکره نکنید.
- حتي اگر به زبان عربي یا انگلیسي مسلط باشید، الزم است در رابطه 

با مسایل حقوقي با مسئولین مربوط در ستاد حج مشورت کنید.
- با هماهنگي مدیر و پزش��ک کاروان مي توانید در ساعتي معین و در 
روزهاي خاص نزدیکان بستري شده خود را در بیمارستان های عربستان 

ماقات کنید.
- اقدامات درماني در بیمارس��تان هاي عربس��تان به عهده پزش��کان 
همان بیمارستان ها بوده و پزشکان رابط مرکز پزشکي حج هیچ دخالتی 

نداشته و فقط وظیفه نظارتي و پیگیري خود را انجام مي دهند.
- درصورت ترخیص بیمار خود، از بیمارس��تان، عربس��تان، وي را به 
محل کاروان منتقل و فوراً به مددکاري مرکز پزش��کي حج و یا پزش��کان 

رابط اطاع دهید.
- چ��ون تع��داد آمبوالنس ه��اي مرکز پزش��کي حج بعض��ي مواقع 
جوابگوي نیاز نمي باشند، در مورد اورژانس از آمبوالنس هاي هال احمر 
عربستان )997( کمک بخواهید و در این خصوص آدرس دقیق را اعام و 

از آدرس های تقسیم بندی ستاد حج اشاره ای نفرمایید.
- هنگام ترخیص بیمار از بیمارستان، منتظر آمبوالنس نمانید بلکه از 

سایر خودروها استفاده نمایید.

توصيه های دارويی



کوتاهازحج

صراطمیزان

کوتاهازایران

اينجا توبه  آدم  پذيرفته شد
ابوبال مّکی گوید: امام صادق علیه الس��ام 
را دیدم که بر گرد کعبه طواف کرد. سپس  میان 
دِرکعبه و حجراألس��ود، دو رکع��ت نماز خواند. 
گفتم: هیچ یک از شما را ندیده  ام که اینجا نماز 
بخوان��د! فرمود: »اینجا،   همان جایي اس��ت که 

توبه  آدم  پذیرفته شد«.
به گزارش س��رویس اندیش��ه پای��گاه اطاع 
رساني حج، از مکان های محترم در مسجدالحرام، 
در کنار کعبه، حطیم است و مردم در این قسمت 
برای دعا جمع می ش��وند و به یکدیگر فشار می 
 آورند. حطیم از آغاز مورد توجه مسلمانان بوده و 
مردم برای استغاثه و دعا در آنجا جمع می  شوند. 
خواندن نماز در این قسمت فضیلت بسیار دارد و 

مورد سفارش قرار گرفته است.
  مکان حطيم

اینکه آی��ا حطیم تنها   هم��ان محدوده کنار 
حجر األس��ود و باب کعبه را ش��امل می  شود یا 

وسعت بیشتری  دارد، اختاف است.
در روایتی از امام صادقعلیه السام، تنها همین 
موضع را حطیم می  نامند. چنان که شیخ صدوق 
نیز آورده است  که حطیم فاصله میان دِر کعبه و 
حجر االسود را گویند، جایی که خداوند توبه آدم 
را پذیرفت. )محلي که در برخي روایات به عنوان 
ملتزم شناخته مي ش��ود.( تعریف دیگر، حطیم 
قسمتی از سطح مسجد الحرام است که از حجر 
االسود آغاز می ش��ود و به سمت اصل چاه زمزم 
در فاصله نزدیک کعب��ه و از آنجا تا مقام ابراهیم 
و پس از آن تا حجر اس��ماعیل ادامه می  یابد. این 
محدوده را تا دیوار کعبه »حطیم« می نامند. در 
تعریف دیگر که از آِن حنفی  ها دانس��ته ش��ده، 

حطیم محدوده داخلی ِحْجر اسماعیل است.
  علت نامگذاري

معاوی��ة ب��ن عّم��ار: از ام��ام صادقعلی��ه 
السامدرباره حطیم پرس��یدم. فرمود: »مي ان 
حجر األس��ود و دِر کعبه اس��ت«. پرسیدم: چرا 

به آن، َحطیم می  گویند؟ فرمود: »چون در آنجا 
مردم همدیگر را فشار می  دهند«.

به این علت آن را »حطی��م« نامیده اند که از 
کعبه کاسته شده و کعبه در اینجا شکسته است.

در دوران جاهلی��ت، در ای��ن م��کان نفرین 
مظلومان در حق ظالمان مس��تجاب می  ش��ده 
و ظالمان به هاکت می  رس��یدند؛ ل��ذا این امر 
موجب شد مردم نسبت به یکدیگر ستم نکنند و 
سوگند خوردن در نظرشان حرمت داشته باشد.

در وجه تسمیه حطیم، همچنین آمده است: 
از ای��ن جهت بدین نام خوانده ش��د که مردم در 
آنجا با س��وگند درهم فرو کوبیده می ش��دند و 
کمتر پیش می  آمد که کسی ستمکاری را نفرین 

کند و هاک )و درهم کوبیده- حطیم-( نشود.
و به روایت اخبار مکه ازرقی  کمتر موردی بوده 
که کسی در آنجا گناه مرتکب شود و سوگند )بی  

گناهی( بخورد و در مجازاتش تعجیل نشود.
  فضيلت حطيم

از پیامبرصلی اهلل علیه و آله نقل ش��ده است: 
بهتری��ن و پاک  تری��ن مکان ه��ای روی زمین 
ن��زد خداوند، فاصل��ه میان رکن اس��ود و مقام 
ابراهیمعلیه الساماست که این مکان باغی است 
از باغ های بهشت، پس کسی که چهار رکعت در 
آن نم��از گزارد، از عرش ندا می  رس��د »ای بنده 

من، گناهان گذشته  ات بخشیده شد«.
از پیامبرصل��ی اهلل علیه و آله نقل  ش��ده که 
فرمودند: هرگاه امت پیامبری هاک می  گردید، 
آن پیامبر خود را به مکه می  رس��اند و در آنجا به 
اتفاق همراهان، به عبادت می  پرداخت تا از دنیا 
می  رفت. لذا مي گویند در محدوده حطیم؛ یعنی 
میان رکن، مق��ام تا زمزم وِحجر اس��ماعیلعلیه 

السام، 99 تن از پیامبران الهی؛ مدفونند.
پیامبر خداصل�ی اهلل علیه و آله: کنار دِر 
کعبه، جبرئیل، دو بار امام جماعت من ش��د ]و 

من به او اقتدا کردم [.

روحانی: درباره راه های مقابله با 
تروريسم و خشونت گفتگو می کنيم

رییس جمهوری اس��امی ایران به منظور 
ش��رکت در ش��صت و نهمین مجمع عمومی 
س��ازمان ملل وارد نیویورک شد و در بدو ورود 
در ف��رودگاه اظهار امیدواری ک��رد که بتوان از 
نشس��ت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 
چارچوب رس��اندن صدای ملت و نظام درباره 
مس��ائل مهم به گوش جهانیان، بهره برداری و 
استفاده کرد. حجت االسام حسن روحانی که 
پیش از ظهر دوش��نبه تهران را به قصد شرکت 
در ش��صت و نهمین نشس��ت مجمع عمومی 
سازمان ملل ترک کرده بود، بامداد  روز گذشته 

وارد فرودگاه جان اف.کندی نیویورک شد.

آموزش و پرورش به مسائل 
اخالقی جوانان توجه کند

یک��ی از مراج��ع تقلی��د ش��یعیان گفت: 
آموزش و پ��رورش باید در کنار امر آموزش در 
مسائل تربیتی و اخاقی دانش آموزان نیز کار 
کند که در غیر این صورت جامعه دچار مشکل 
می شود. آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی 
غروب دوش��نبه در دیدار مدیرکل و جمعی از 
مدیران آموزش و پرورش استان به آنان گفت: 
شما یکی از حساس ترین برنامه های کشور را 
بر دوش می کش��ید. وی عنوان کرد: این یکی 
از معجزات اس��ام اس��ت که از محیط جهل و 
در زمان جاهلیت عرب برخاست و به باال ترین 
مدافع علم و دانش تبدیل شد. این مفسر قرآن 
کریم علم را مهم ترین س��رمایه بشر دانست و 
افزود: بعد از گذش��ت ۱400 سال آنچه امروز 
از علم می گویند بر پایه آنچه اس��ام می گوید 
نیس��ت این در حالی است که اسام برای علم 

محدودیت قائل نیست.

واليتی: اميدواريم روحانی با 
پيروزی از نيويورک بازگردد

رییس مرکز بررس��ی استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با ابراز امیدواری نسبت 
به اینکه رییس جمهوری از سفر به نیویورک با 
دست پر بازگردد، گفت: از دکتر روحانی انتظار 
می رود، مانند سال گذشته که از مصالح ملت 
ایران دفاع کرد، این سفرش نیز با برکت باشد و 
با پیروزی برگردد.  علی اکبر والیتی در حاشیه 
دیدار با خالد س��لیمان جاراهلل قائم مقام وزیر 
ام��ور خارجه کویت در جم��ع خبرنگاران در 
پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره اهمیت سفر 
رییس جمهوری به نیویورک اظهار داش��ت: 
فصل کنونی، موقعیت زمانی مهم و حساسی 
بوده و فرصتی برای کش��ورها است که عاوه 
بر بیان دیدگاه های جهانی خود، ماقات های 

دو جانبه نیز داشته باشند. 

راه اندازي جستار حج در پايگاه 
اطالع رساني رهبرمعظم انقالب

پایگاه اطاع رس��اني رهبر معظم انقاب 
اسامي در آستانه ذي الحجه، جستار برائت 
از مش��رکین را راه اندازي کرد.»جس��تار« 
با ه��دف بازیابي و انتش��ار مفاهیم بنیادین 
مدنظر رهبر معظم انقاب اس��امي که در 
طي سالیان مختلف ابراز شده، در موضوعات 

گوناگون، منتشر مي شود.

 تازه ترين آمار از ورود حجاج
به عربستان

مسئوالن س��عودي در تازه ترین گزارش 
آماري خود درباره موس��م حج اعام کردند تا 
پایان بیس��ت و پنجم ذي القعده، 788 هزار و 
7۱۵ حاجي از کشورهاي مختلف براي اداي 
مناسک حج تمتع وارد سرزمین وحي شده اند 

که عملیات ورود حجاج همچنان ادامه دارد.

 به کارگيري 1۲۰۰ ويلچر 
در سعي و طواف

 اداره کل ام��ور مس��جدالحرام از اعطاي 
مجوز رس��مي به ۱200 نف��ر از ویلچرداران 
براي خدمت رس��اني به حج��اج نیازمند در 
خال س��عي و طواف در موس��م حج امسال 

خبر داده است.

برنامه هاي بهداشتي و تدابير 
پيشگيرانه در قبال کرونا و ابوال

اداره کل خدمات پزش��کي وزارت کشور 
عربس��تان از اجراي 20 برنامه بهداش��تي و 
انجام تدابیر پیشگیرانه ضد کرونا و ابوال خبر 
داد.همچنین حسین الشریف معاون وزارت 
حج عربس��تان، در دیدار با رئیس ش��وراي 
هماهنگي موسس��ات ارباب الطوایف، طرح 
مربوط به نظافت مشعر و منا را بررسي کرد.

نظافت جبل النور
ش��هرداري مکه مکرمه از ب��ه کارگیري 
تیمهاي میداني ب��راي نظافت منطقه جبل 
النور )ک��وه نور(خبر داد. ای��ن مهم با توجه 
به اینکه این روزها جبل النور ش��اهد حضور 
خیل حجاج عاقه مند به بازدید از غار حراء 

است، انجام می شود.

حج، در آئین��ی پُر راز و رمز، 
و در آمیزه ی ش��گفت آوری از 
ُشکوه و خاکس��اری، و اقتدار 
و فروتن��ی، و حرکت َو تاش 
درون��ی و بُرونی، نم��ادی از مبارزه و جهاد نفس��انی و جهانی 
انساِن مسلمان، در راه تحقق حیات طیبه ی انسانی را در برابر 
چش��م آدمی می گذارد و حجگزار را ب��ه تمرین عملِی وظائف 

بزرگ خود وادار می سازد. 
بخشی از پیام به کنگره عظیم حج 1377/12/28

الزم اس��ت برادران ایرانی، 
و ش��یعیان س��ایر کش��ورها از 
اعمال جاهانه، که موجب تفرق 
صفوف مسلمین است احتراز 

کنند، در جماعات اهل سنت حاضر شوند، از انعقاد و تشکیل 
نماز جماعات در منازل، و گذاشتن بلندگوهای مخالف رویه، 
اجتن��اب نمایند. و از افتادن روی قبور مطهره، و کارهایی که گاهی مخالف 

شرع است، جداً اجتناب نمایند. 
 صحیفه امام، ج10، ص62
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