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نشریه خبری اطالع رسانی 
بعثـه  مقـام معظـم رهبـری

  دوره جدید سال چهاردهم
 شماره  14 - چهارشنبه
 دوم مهـــــــر 1393
  28 ذی القعده 1435

  خبرگزاری های آسوشیتدپرس، ایتارتاس و رویترز، سخنان 
دکتر حس��ن روحانی، رییس جمهوری اس��امی ای��ران درباره 
ریشه های افراط گرایی و ضرورت برخورد با آن را در کانون توجه 

خود قرار دادند.
س��خنان روحان��ی درب��اره اف��راط گرای��ی درکان��ون توجه 
رس��انه های جهانی خبرگزاری ایتارتاس این بخش از س��خنان 
رییس جمهوری ایران را برجس��ته کرد که کشورهایی که از شبه 
نظامیان درخاورمیانه پش��تیبانی کرده ان��د، باید به خاطر رفتار 

خود پوزش بخواهند.
آسوش��یتدپرس نیز به این بخش از س��خنان حسن روحانی 
توجه ویژه کرد که هدف افراط گرایانی که در خاورمیانه آش��وب 

می کنند، تخریب تمدن و اسام هراسی است.
این خبرگزاری ب��ه نقل از رییس جمهوری نوش��ت: فعالیت 
گ��روه های افراط گرا، زمینه را برای دخالت نیروهای خارجی در 

منطقه فراهم می کند.
آسوش��یتدپرس به نقل از س��خنان حس��ن روحانی نوشت: 
تندروها از سراس��ر جه��ان و با یک ایدیو لوژی برای خش��ونت و 

افراط گری به خاورمیانه آمده اند.
این خبرگزاری همچنین به نقل از روحانی افزوده است : همه 
کشورهایی که از افراط گراها پشتیبانی کرده اند، باید در پیشگاه 

نسل گذشته و در برابر نسل آینده عذرخواهی کنند.
خبرگزاری رویترز نیز می نویس��د: ایران برخی سازمان های 

اطاعاتی را مسوول افراط گرایی می داند.
به نوش��ته رویترز، روحانی در شصت و نهمین اجاس مجمع 
عمومی سازمان ملل گفت که بر عهده کشورهای منطقه است که 

راهکاری برای این مشکل بیابند. 
وی اف��زود: آژانس ه��ای اطاعاتی خاصی، تیغ را به دس��ت 

مردان دیوانه داده اند و آنها اکنون به کسی رحم نمی کنند. 
رویترز به نقل از حس��ن روحانی می افزاید: راهکار مناس��ب 
ب��رای این س��ردرگمی از درون منطقه می آی��د و برای حل این 
مش��کل راه حلی منطقه ای با حمایت بین المللی الزم اس��ت نه 

اینکه راهکاری از خارج از منطقه مورد استفاده قرار گیرد
همچنین ش��بکه های الجزیره ، المنار، المیادین ، اس��کای نیوز 
عربی ، روس��یا الیوم ، فرانس 24 عربی ، بی بی سی عربی ، یورونیوز 
عربی و برخی شبکه های دیگر سخنرانی حسن روحانی در مجمع 
عمومی سازمان ملل را از ابتدا تا انتها بدون وقفه و زنده پخش کردند.
این ش��بکه ها هم زمان با پخش مس��تقیم این س��خنرانی ، 

بخش هایی از سخنان روحانی را زیر نویس کردند .
ش��بکه ' العربیه ' تنها ش��بکه خبری عربی زب��ان بود که این 

سخنرانی را پوشش نداد.

    براس��اس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی 
این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای 
ثابت س��ال 1383 در فصل اول س��ال 1393 به 480491 میلیارد 
ریال رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال 1392 به میزان 

4.6 درصد رشد نشان می دهد.
رش��د اقتصادی کشور در فصل اول سال 1393 به 4.6 درصد 
رس��ید به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران، براس��اس محاس��بات اولی��ه و مقدماتی، تولی��د ناخالص 

داخلی کش��ور به قیمت پای��ه و به قیمتهای ثابت س��ال 1383 
از 459252 میلیارد ریال در س��ه ماهه نخس��ت سال 1392 به 
480491 میلیارد ریال در س��ه ماهه اول سال منفی 4.4 درصد 

رشد اقتصادی در مدت مذکور می باشد. 
با توجه به رش��د اقتصادی منفی 4.1 درصدی در سه ماهه 
اول سال 1392 ، محاس��بات فصلی نشان می دهد که اقتصاد 
ایران در س��ه ماهه نخست سال 1393 نس��بت به دوره مشابه 

س��ال قبل با افزایش نرخ رش��د اقتصادی مواجه بوده اس��ت.

سخنان روحانی درباره افراط گرایی درکانون توجه رسانه های جهانی

رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال 1393 به 4.6 درصد رسيد

رهنمود

کانون معنویت
البت��ه دلهای مؤمنِ  پی��روان آل محّمد صلی  اهلل  
علیه  وآله، در آن س��رزمینها به دنب��ال یادگارهای 
عزیز خودشان هم می گردند. دنبال یاد ائّمه مظلوم 
خودش��ان که آن جا، پایگاه اشعاع و نورانّیت و درس 
آنها بوده اس��ت. ائّمه در طول دویست و پنجاه سال 
امامت ش��یعه، در آن ش��هرها و در همان کوچه  ها، 
خیابانها و خانه  ها؛ در همان سرزمین، در همان بقاع 
متّبرکه، نشس��تند و اسام را به مردم تشنه، مشتاق 
و با معرفْت تعلی��م و تدریس کردند و یاد، ذکر، آثار، 
قبور مّطهره و یادگارهای آنها، آن جاست. امروز هم 
بازمانده عزی��ز و دردانه قیمتی ای��ن عالِم وجود در 

روی زمین، در ایام حج، در همان جاست. 
س��ّید و م��والی آفرین��ش و محب��وب دله��ای 
مش��تاقان، در عرفات، منی ، مش��عر الحرام و طواف، 
آن جاست. دلهای آشنا سراغ بگیرند و خودشان را با 

کانون معنویت مرتبط کنند.
بيانات مقام معظم رهبرى  در ديدار 
كارگزاران حج ) 16/01/1374(
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حاجی نمونه
عفت در گفتار

نیکو سخن گفتن، مؤدبانه حرف زدن، 
پرهیز از حرف هاي رکیک و ناهنجار، در 

همه جا خوب است و در سفر، خوب تر.
گاه��ي مردم از کس��ي مي ترس��ند، نه 
ب��ه خاطر مق��ام و موقعیتش، ی��ا قدرت و 
زورگوی��ي اش، بلکه به خاط��ر بددهاني و 
تندگویي و هتاکي و فحاشي او، اینگونه افراد، 
به تعبی��ر حضرت رس��ول )ص( از بدترین 
خایق اند، چون مردم براي مصون ماندن از 
شرارت و بدزباني آنان، در ظاهر تحویلشان 
مي گیرند و احترامشان مي کنند، نه به خاطر 

فضیلت و ارزش وجودي ایشان.
کس��ي ک��ه ناگه��ان صدای��ش را 
پرخاش��گرانه بلند مي کن��د و به زمین و 
زمان ناسزا مي گوید و مراعات ادب و حیا 
را نمي کند، همس��فران و همراهان را در 
فشار روحي و اخاقي قرار مي دهد. حتي 
گاهي بلند حرف زدن و داد کش��یدن هم 
نوعي بي عفتي در گفتار است و از دیگران 

سلب آرامش و آسایش مي کند.
حض��رت لقمان ب��ه پس��رش توصیه 
مي کند: فرزندم! ص��داي خودت را پایین 
بیاور )و فریاد نزن(، چرا که زش��ت ترین و 
ناخوشایندترین صداها صداي االغ هاست.

رعایت ادب و عفاف در گفتار، نش��انه 
خردمندي است.

داد کشیدن بر سر دیگري، بخصوص 
اگر دوس��ت و همکار و همراه و همس��فر 
باش��د، رش��ته هاي پیوند را مي گسلد و 

کینه و کدورت پدید مي آورد.
امام س��جاد )ع( در یک��ي از دعاهاي 
صحیفه از خداوند در خواست مي کند که: 
خدایا صدایم را براي پدر و مادرم مایم و 

سخنم را براي آنان خوشایند گردان.
نزاک��ت و ادب، نش��انه خردمن��دي 
و کم��ال عق��ل اس��ت. گفت��ار مؤدبانه و 
محترمان��ه، گوینده را محب��وب و مورد 

احترام قرار مي دهد.
صاحبان زبان هاي تن��د و تیز و عادت 
کردگان به بدزباني و ناسزاگویي که نسبت 
ب��ه ادب گفتار بي مباالتن��د و از لغویات و 
سخنان رکیک پروایي ندارند، شخصیت 

خود را پیش دیگران پایین مي آورند.
خردمندان، به خاطر داش��تن شرم و 
حیا )این گوهر گرانبها( از بعضي حرف ها 
پرهیز مي کنند و آن را در شأن یک فرزانه 
فهیم نمي دانند. زیر پا گذاش��تن حیا، نه 
تنها  ب��ه بي عفتي در گفت��ار مي انجامد، 
بلکه زمینه س��از بس��یاري از گناهان نیز 

خواهد شد.

آثار تربيتی و اخالقي حج
  الف: خلق نيكو و حسن

نرم خویي، پرهیز از سخنان زشت و ناروا، درشتي نکردن در گفتار، 
فرو خوردن خشم و عصبانیت و کام مؤدبانه و حتي تحمل اذیت و آزار 

دیگران، از جلوه هاي اخاق خوش و نشانه هاي حج گزار عارف است.
شاید یکي از حکمت هاي مهم حج، تمرین و مداومت براخاق حسنه، 
و مایمت و زیبایي در گفتار اس��ت، به خصوص در زمان هاي گذشته که 
حج گزاران نزدیک به یک سال با هم در یک کاروان بودند و ارتباط مداومي 
با هم داش��تند. آنان به ناچار باید با هم ماطفت و دوس��تي مي کردند و 

سختي ها و دشواري هاي راه را با همدلي و خلق نیکو تحمل مي  نمودند.
همچنی��ن اگر حج گ��زار توجه کند که میهمان خ��دا و در محضر 
خداست، باعث مي شود نسبت به بندگان خدا رفتاري ماطفت آمیز 

و مؤدبانه داشته باشد.
از دیدگاه عارف الهي ملکي تبری��زي در چنین صورتي، حج گزار 
ناچار است خلق خود را با رفقایش نیکو گرداند و معامله خود را با آنان 
دوس��تانه نماید و اتصال با آنها را دوست بدارد و به خدمت آنان شایق 
باشد و آزار آنها را تحمل کند و از آنان لذت ببرد و با آنها مانوس شود، 

حتي با باربران و کارگران و... )المراقبات، ج 2 ، ص 212(
از دیدگاه عالم رباني مرح��وم نراقي نیز حج گزار باید با رفقا و اهل 
سفر خویش، خوش خلقي کند و گش��اده رو و شیرین کام باشد و از 
کج خلقي و درش��ت گویي اجتناب نماید و فحش نگوید و س��خن لغو 
 از او س��ر نزند و با کس��ي جدال و خصومت نکن��د. چنان که حضرت
 رسول )ص( حج مبرور را حجي مي داند که در آن خوش کامي باشد 

)جامع السعادات، ج 3 ، ص 389(
از نظر امام باقر )ع( نیز کس��ي را که همراه��ي خوب با مصاحبان 
خود نباش��د، بي بهره از حج مي داند )حسن الصحبه من لمن صبحه( 

)کافي، ج 2، ص 286(.
  ب: تواضع و فروتني

فروتني، خاکس��اري و تواضع در محضر خداست و دوري از تکبر، 
خودپس��ندي و غرور، از حکمت ها و اس��رار نوراني حج است و حتي 
مي توان  گفت، که جوهر حج و حکمت مهم آن، افتادگي، فرودستي 

و خشوع و خضوع و اظهار نداري و بیچارگي است.
ام��ام علي )ع( درباره ای��ن حکمت حج مي فرماید: َجَعَلُه ُس��ْبَحانَُه 
ِتِه. خداوند حج را نش��انه قرار  َعَلَمًة لَِتَواُضِعِهْم لَِعَظَمِتِه َو ِإْذَعاِنِهْم لِِعزَّ
داد ت��ا بندگان در برابر عظم��ت او فروتني نموده به عزت و بزرگواري 

پروردگار اعتراف کنند. )نهج الباغه ، خطبه 1(
ام��ام رض��ا)ع( نیز علت و فلس��فه حج را فروتن��ي، ذلت و خضوع 
مي داند:اّن عّلة الحّج الوفادة الى اهلل... و ما فيه من الخضوع و االستكانة 

والّذل، )علل الشرایع، ص 674(.
پوش��ش هم رنگ و هم ش��کل با دیگران، طواف بنده وار خانه خدا، 
سعي و حرکت بین دو کوه صفا و مروه، کوتاه کردن موهاي سر و انداختن 
س��نگ به جمرات، پیاده روي و... همه براي از بین بردن روحیه نخوت و 
خود بزرگ بیني و نش��انه فروتني و انکسار انسان در برابر خداوند است، 
چن��ان که امام صادق )ع( مس��عي را محبوب ترین مکان نامید، چرا که 
جباران و گردن کشان در آنجا به ذلت مي افتند و در هنگام هروله، همه 

ساز و برگ ها را از بدن فرو مي ریزند. )محجه البیضاء ، ج 2 ، ص 192(
از دیدگاه م��وال مهدي نراقي یکي از وظایف اساس��ي حج گزاران 
تواض��ع و فروتني براي صاحب خان��ه و تضرع و زاري در درگاه عزت و 

جال او است. )جامع السعادات، ج 3 ، ص 480(
  زدودن رذایل

گام مهم در خودس��ازي و تزکیه و تهذیب نفوس، دوري از گناهان 
و پیراستن درون از رذایل و ناراستي هاي اخاقي وزنگار هاي آلودگي 
است و این بایسته ترین ش��رط و ادب حج حقیقي و ثمره و برکت آن 
است. حج مانند دیگر عبادت ها، آداب و سنن و فرایضي دارد که براي 

زدودن رذایل اخاقي و تهذیب نفس تأثیر فراواني دارد.
محرمات حج، براي تطهیر قوایي اس��ت که احیان��اً گرفتار عصیان و 
تباهي مي ش��ود، چنان که آیه شریفه »ال َرَفَث َوال ُفُس��وَق َوال ِجَداَل ِفي 
«، به س��ه مورد از محرومات حج – که هر یک در تطهیر و پاکسازي  الَْحجِّ
درون نقش دارد – اش��اره مي کند. »الرفث« پاك کردن قوه شهوي، »ال 
فسوق« به تطهیر قوه غضب و »ال جدال« به تهذیب قواي فکري نظر دارد.
تحریم لذایذ و پرداختن به خودس��ازي، حج گزار را از جهان ماده جدا 
مي کند و در عالمي از نور و معنویت فرو مي برد و از شهوات دور مي سازد.

، الِوفادُة ِالى اهلِل ... َوالُخُروُج  حضرت رضا )ع( مي فرماید: ِعلَُّة الَحجِّ
ِم��ن ُکلِّ َما اقَتَرَف... َو َحَظِرها َعِن الَش��َهواِت َواللَّّذاِت، حج خانه خدا، 
ورود به پیش��گاه الهي و عامل پاکي از گناهان و بازداش��تن بدن ها از 

خواسته ها و لذایذ است. )علل الشرایع، ص 404(
از آثار و حکمت هاي دیگر حج از دیدگاه امام رضا )ع( و امام سجاد )ع( 
رها کردن سنگدلي، خس��ت، غفلت و ناامیدي و بازداشتن جان ها از 

فساد و آلودگي ها و گناهان است.

شهرهای برگزیده 
رسول خدا -صلی اهلل علیه و آله- فرمود:
خداوند از شهرها، چهار شهررا برگزیده 
ْیُتوِن َوُطوِر  است و فرموده: َوالتِّيِن َوالزَّ
ِسيِنيَن َوَهَذا الَْبَلِد اأَلِميِن. منظور از تین 
مدینه و منظور از زیتون بیت المقدس 

است و مقصود از طور سینین کوفه و 
مقصود از این شهر امن، مکه معظمه است.

بحار االنوار ج 96 77



3

دوره جدید - شماره 14
2 مـــهـــــــــــر 1393
28 ذی القعــده 1435
24 September 2014

آداب احرام
دستورالعمل های عارف بزرگ 

مرحوم فيض کاشانی)ره(
الف- هنگام رس��یدن ب��ه میقات، به 
نیت احرام غس��ل کند. اح��رام به معنای 
داخل ش��دن در ح��رم یا ح��رام کردن 
چیزی بر خود اس��ت و با احرام، 24 چیز 

برای انسان حرام می شود.
چقدر ش��بیه است این غسل به غسل 
میت پیش از کفن کردن و عجب این که 
غس��ل مولود نیز پس از خ��روج از رحم 
مس��تحب اس��ت. پس گذر از هر مقامی، 
به مقام های فوق غس��ل دارد، ولی برای 
حج تمتع در مکه محرم شود مگر با جهل 

و فراموشی.
ب- لباس های دوخته شده را بدل به 
جامه احرام نماید، لباس احرام دو پارچه 
سفید و پاکیزه باشد، یکی را ازار و دیگری 

را به دوش افکند.
ج- پ��س از ادای یک��ی از نمازه��ای 
واجب محرم ش��ود، اگر اتفاقی نمی افتد، 

دو رکعت نماز نموده و بعد احرام ببندد و 
بهترین ساعات احرام، ظهر است.

د- بعد از نماز، دعا و نیت نماید و ش��رط 
کند که هر کجا از انجام عمل باز ماند، خداوند 
او را محل گرداند و اگر نتواند حج را به اتمام 

برساند، عمره را به طور کامل به جا آورد.
دعاه��ای وارده را بخوان��د، س��پس 
اندکی راه ب��رود و پیاده یا س��واره تلبیه 
بگوید. هن��گام قصد عم��ره و حج تمتع 
بگوید: »أللُه��َم إني ُأِریُد الَتَمُت��َع بِالُّعّمَره 

إلَي الَّحِج َعلي ِکتابَِك َو ُسَنِه نَِبِيَك.«
ه- هنگامی که حرکت را آغاز می کند، 
تلبیه بگوید، افضل این است که کمی راه 
برود س��پس به صورت ذیل تلبیه بگوید: 
»لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّْيَك ال َشِریَك لََك 
لَبَّْي��َك ، ِإنَّ الَْحْمَد َوالنَّْعَمَة لََك َوالُْمْلَك ال 

َشِریَك لََك لَبَّْيَك، یا ذا المعارج لبيك.«
و- در طول احرام، تلبیه را بسیار تکرار 
کند بویژه جمله لبیک ذا المعارج لبیک، 
هرگاه سواره را بنگرد، یا در زمین باالیی 
یا در زمین گودی برسد و نیز در آخر شب 
با بیدار ش��دن از خواب... ب��ا صدای بلند 

تلبیه را تجدید نماید.

سه ناموس محترم 
امام صادق -علیه السام- فرمود:
خدای عزوجل سه ناموس محترم و مقدس 
دارد که هیچ چیز به حرمت آن نرسد.
کتابش که فرمان او و نور اوست و خانه اش 
که آنرا قبله مردم قرار داده و توجه به جایی 
غیر آن از هیچ کس پذیرفته نیست و عترت 
پیامبر شما.
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ما ز باالييم و باال مي رويم
ص��داي پاي زالل جاري حج به گوش مي رس��د. ما زباالییم و باال 
مي روی��م، دیدار یار نزدیک اس��ت. ذي الحجه از راه مي رس��د و حج 
آغاز مي ش��ود. آنگاه که ابراهیم بانگ ب��رآورد و اعام حج کرد خوب 
مي دانس��ت که این رس��تاخیز جهانش��مول تا قیام قیامت استمرار 
خواهد داشت. اکنون همه مي خواهند حج ابراهیمي را تجربه کنند.

حج تمرین مرگ است، مرگ در حین زندگي.
حج هجرت از خود به خداست.

حج خروج از خانه جسم و ورود به خانه روح است.
حج پرواز از خاك به افاك است.
حج سفر از فرش به عرش است.

حج برائت از شرك و مشرکین است.
حج حرکت و نواندیشي است.
حج آباداني دنیا و آخرت است.

حج شناخت حیات و ممات است.
حج وصال حق و گسست از باطل است.
حج همسفري با فلسفه آفرینش است.

حج همراهي با ابراهیم و اسماعیل است.
حج ذبح هواي نفس است.
حج طواف کعبه دل است.

حج درس عرفان در عرفات است.
حج جدایي از آمال دنیا در مني است.

حج کسب شعور در مشعر است.
حج ایثار و از خودگذشتگي در سعي است.

حج صمیمیت در صفا است.
حج بریدن رشته گناه در تقصیر است.

حج پرواز در نماز است.
حج مراجعت است.

حج بازگشت به فطرت خویشتن خویش است.
ِ َوِإنَّ�ا ِإلَْيِه َراِجعوَن.. ِإنَّا هلِلّ

اما حج را به لحاظ اعمال، حکایت دیگري اس��ت. مدینه اولی ها از 
یک مس��یر و مدینه دومی ها از مس��یري دیگر به حرکت در مي آیند، 
ولي مقصد همه یکي اس��ت. ش��جره میقات مدین��ه قبل ها و جحفه 
میقات مدینه بعدها اس��ت. کس��ي از مدینه به مکه مي رود، در پرتو 
تعالی��م پیامبر )ص( و الطاف ائمه )ع( بقی��ع و توجهات فاطمه )س(، 

چگون��ه بودن و چگونگي حج ابراهیمي را مي آموزد و عائق لقاء یار را 
در خود مي پروراند. اگر نبود ش��وق عاشقي و عشق عاشق به معشوق، 
براستي چگونه مي ش��د مدینه، این س��رزمین وحي و نبوت را ترك 
گفت؟ ش��هر پیامبر، شهر بقیع، شهر مسجدالنبي، شهر فاطمه، شهر 

خاندان رسول اهلل، شهر احد و شهر خندق.
اکنون که باید بسوي خدا برویم، الجرم مدینه را ترك مي کنیم!بغض 
در گلو، اشک در چشم و آه در دل... سکوتي همراه با فریاد، سکوتي رساتر 
از هر صدا... پر از حرف و حدیث... چرا بقیع را به روي عاشقان مي بندند؟ 

چرا حسرت؟ چرا غم؟ قصه پر غصه بقیع تا کي؟ .... بگذارم و بگذرم.
 اینک مدینه اولي ها از ش��جره و مدین��ه دومي ها از جحفه، هر روز 
گروه گروه از پي یکدیگر وارد حرم مي شوند و عمره تمتع به جا مي آورند 

و در انتظار زمان موعودند، تا چه مقبول افتد و چه در نظر آید؟
چه حالي دارند این حجاج بی��ت اهلل الحرام، طیب و طاهر، پاك و 
پاکیزه، اکنون ماییم و ش��جره، ماییم و جحفه و ماییم و ورود به حرم 
امن الهي، کعبه... چه محش��ري است! حیرت انگیز و شگفت آور! همه 
در لباس احرام و لبیک گویان، به یک س��و روانند. براس��تي چیست 
این احرام؟ لباس وداع! وداع با رس��وبات کهنه وجودمان، وداع با هوا و 
ه��وس، وداع با مال و منال، وداع با دنیا و تعلقات دنیوي... همه و همه 
باید رخت بربندند، همه بتها شکس��ته مي شوند و بر آستان یک خدا، 

خداي یکتا سر تعظیم فرود مي آوریم!
و نگاهي دوخته ش��ده به کعبه ، به خانه خدا، راس��تي که در عین 

سادگي چه عظمتي دارد این قبله عالم امکان... 
یَك لََك لَبَّْيَك ، ِإنَّ الَْحْمَد َوالنَّْعَمَة  لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّْيَك ال َش��رِ

لََك َوالُْمْلَك ال َشِریَك لََك لَبَّْيَك..
همه ب��ا یک نیت، با یک هدف و با یک آرزو محرم ش��ده اند و گرد 
خانه خدا به گردش در مي آیند. طواف عاشق به گرد خانه معشوق، با 
قلب هایي آماده و سرشار از امیدي به وسعت فراخناي تاریخ توحید.

اینک موس��م حج است و مس��لمانان از سراسر گیتي به گرد خانه 
خ��دا به گردش درآمده اند، همه با هم، هم پیمان، یکدل ، هماهنگ و 
همراه. سفید جامگان ابراهیم به حرکت درآمده اند و سیماي توحید 

را در روي کره خاکي به تصویر مي کشند.
باش��د که دس��تاورد س��فر حج و پ��اداش حاج��ي در این چرخه 
توحیدي، دوستي با خداوند و انس با قرآن مقرر گردد و این همه از او 

است و تا نخواهد او، نخواهد هیچکس.
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دریچه
در شهر نزول قرآن

پیامبرگرامی اسام می فرماید: »من 
در میان ش��ما دو چیز گرانبها را به یادگار 
گذاش��ته ام؛ کت��اب خدا و اه��ل بیتم را، 
مادامی که به این دو تمسک ورزید، هرگز 

گمراه نخواهید شد.«
م��ا ب��ه عن��وان پی��روان آن رس��ول 
گرامی)ص( باید اهتمام و توجه بیشتری 

به این دو گوهر گرانبها داشته باشیم.
به دیگر س��خن، در برنامه های مذهبی 
خود، عاوه بر زیارت و عزاداری که البته در 
جای خود بسیار مفید و الزم و ضروری است، 
به قرائت قرآن نیز باید اهتمام ویژه ای داشته 
باش��یم،  چرا که در همین حدیث ش��ریف 
پیامبر می فرماید: این دو )قرآن و عترت( تا 

روز قیامت هرگز از هم جدا نخواهند شد.
اهمیت قرائت ق��رآن و توجه و تدبیر 
در آن بر کس��ی پوشیده نیست. حضرت 
رسول )ص( که سینه مبارك شان محمل 
قرآن ب��ود، گاه به کاتبان وحی می فرمود 
که برایش آیاتی از قرآن را بخوانند. امامان 
معص��وم و بزرگان دین ب��ه قرائت روزانه 
ق��رآن، توجه وی��ژه ای داش��تند. علمای 
ب��زرگ و مراجع تقلید و از جمله حضرت 
امام خمینی)ره( خ��ود روزانه چند جزء 
قرآن می خواندن��د و به نزدیکان خود نیز 

در این مورد سفارش هایی می فرمودند.
حال با توجه به ای��ن همه ارزش و ثواب 
قرائت قرآن، پرواضح اس��ت که قرائت قرآن 
در س��رزمین وح��ی و محل ن��زول قرآن از 
جایگاه عظیمی برخوردار است. حضرت امام 
محمد باقر)ع( در این باره می فرماید: »َمْن 
ة لَْم َیُمْت َحّتى َیری َرُسوَل اهلّلِ  َخَتَم الُْقْرآَن بَِمكَّ
َصّلى اهلّلُ َعَليِه َو آلِِه، َو َیَری َمْنِزلَُه  فى الَْجنَِّة؛ 
کسی که در مکه به ختم قرآن موفق شود، 
نمیرد مگر این که رسول خدا)ص( را زیارت 

کند و جایگاهش را در بهشت ببیند.«
اکنون که خداوند این توفیق را به ما داد 
که در جوار بیت عتیقش دل به او بسپاریم، 
چه خوب است که با کام خود به این مهم 

دست یابیم و با او سخن بگوییم.
ح��اال که در مکه هس��تیم، چه خوب 
است که بیش��تر به قرائت قرآن بپردازیم 
و اگ��ر از هر وقتی ولو چن��د دقیقه که در 
طول روز به بیکاری و بطالت و سردرگمی 
می گذرد، بهترین استفاده را بکنیم و چند 
صفحه قرآن بخوانیم، مطمئناً می توانیم 
این توفی��ق را پیدا کنیم که قرآن را ختم 
نماییم و چشم دل ما به نور سیمای منور 

رسول گرامی اسام)ص( منور گردد.

راز نام کعبه 
از امام باقر -علیه السام- 

سؤال شد، چرا کعبه را 
بیت العتیق نامیده اند؟

فرمود: زیرا این خانه 
آزاد است و رها شده و 
در ملکیت هیچ کس 

درنیامده است.
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میان کعبه و ما گرچه صد بیابان است
دریچه ای ز حرم در سراچه جان است

به سوی کعبه نماز بگزارید. به سوی کعبه و در کنار کعبه مناجات 
و راز و نیاز و دعا داش��ته باش��ید. بر گرد کعبه بچرخید. با اجتماع در 
صف��وف نماز حاضر ش��وید. با هم دعا کنید. با ی��ک لباس و یک رنگ 
ط��واف نمایید. آیا پیرو این مکتب با ای��ن جهان بینی الهی، می تواند 
»وحدت گرا« نباش��د؟ دو انس��ان که به یاد خدا باش��ند، با هم رفیق 
و خویش��اوند می ش��وند. دو انس��ان مربوط به خدا، با هم ارتباط پیدا 

می کنند.
کبوتر با کبوتر، باز با باز

کند هم جنس با هم جنس پرواز
حال که برادر ش��دید و به هم مربوطید، با هم حرکت کنید، با هم 
پ��رواز نمایید، با هم اوج بگیرید. نبی مکرم اس��ام)ص( می فرمایند: 
»افراد باایمان نس��بت به یکدیگ��ر، همانند اجزای یک س��اختمان 

هستند که هر جزئی از آن، جزء دیگر را محکم نگه می دارد.«
در اثر وحدت و برادری، چنین اس��تحکامی ایجاد می شود. وقتی 

همه یک وجود ش��دند، دردها نیز هم��ه پیکر را به عرصه رنج می برد. 
اسام می خواهد که مسلمانان یک وجود و یک پیکر شوند و پشتیبان 
هم باش��ند. در س��خن زیبای امام صادق)ع( بنگرید که می فرمایند: 
»اس��ام عبارت از ش��هادت به وحدانیت خداوند متعال و ش��هادت 
به رس��الت پیغمبر اکرم)ص( اس��ت. با اعتقاد به این دو، مس��لمانان 
خون ش��ان محترم است، عقد و نکاح ش��ان صحیح است و از همدیگر 
ارث می برند و بر طبق این قانون، تمام مسلمان ها مساوی هستند.«

چون اس��ام را پذیرفتند، یک وجود و یک پیکر می ش��وند. همه 
نماز می خوانند،  همه زکات می دهند، همه روزه می گیرند، همه حج 
می روند و همه باید در گرفتاری کمک و یار یکدیگر باش��ند. اس��ام 
ب��رای تمامی پیروان خ��ود مزایای حقوق طبیع��ی و اجتماعی قائل 
اس��ت. کس��ی حق ندارد به دیگری تعدی و ظلم کن��د و همه باید از 
حال یکدیگر باخبر باش��ند و حق مستمندان و حاجتمندان را رعایت 
کنند. اگر کس��ی در رفع گرفتاری به فریاد برادر مس��لمانش نرسد، 
مس��لمان نیست. نگاه اس��ام را ببینید چقدر زیباس��ت. این معنای 

برادری، یکدلی، یکرنگی و همراهی است.

کعبه، ميراث 
همدلی مسلمانان

  علی شيرازى
اسالم، مسلمانان را به راهی فرا می خواند كه از آن اجتماع 
و وح�دت به بار آي�د. جهت گيرى عبادى و سياس�ی پيروان 
اين مکتب، بايد به س�وى كعبه باش�د. همه رو به يک س�مت 
می كنن�د. پيروان خداى واح�د، پيامبر واح�د، كتاب واحد، 
دين واحد و عاش�قان قبله واحد، همه به يک س�مت، تنها به 
سوى كعبه؛  »و حيث ما كنتم فولوا وجوهکم شطره، هر جا كه 

هستيد، روى خويش را به سوى كعبه بازگردانيد.«

از تیشه تا بی نیازی
رس��ول خدا)ص( را دید که با کسی گفت وگو می کند. به سوی 
حضرت رفت. وقتی نزدیک ش��د، پیامبر مشغول گفتن این جمله 
با دوس��ت خود بود: »هر که از ما چی��زی بخواهد، به او می دهیم، 
ولی اگر قناعت پیشه خود سازد، خدا او را بی نیاز خواهد ساخت.« 
مرد با ش��نیدن این جمله، از گفتن خواس��ته خود صرفنظر کرد و 
بدون آن که خواسته خود را بیان کند، بازگشت. روز بعد دوباره نزد 

پیامبر آمد ولی باز هم بدون گفتن چیزی، بازگشت.
 روز سوم مشکات مالی آنقدر به او فشار آورد که او را وادر کرد 
خواسته خود را به پیامبر بگوید، ولی در میان راه به ذهنش رسید 
که تیش��ه ای به امانت بگیرد و هیزم بیابان را جمع کند و بفروشد. 
تیش��ه ای به امانت گرفت و به صحرا رف��ت و مقداری هیزم جمع 

ک��رد و آن را به بازار برد و در مقاب��ل نیم صاع جو فروخت. به خانه 
بازگش��ت و آن را به همس��رش داد تا با آن نانی درست کند. او این 
کار را چند روز ادامه داد و توانست با فروش هیزم ها، یک تبر بخرد. 
پس از آن به شکستن هیزم های بزرگ مشغول شد و توانست برای 
حمل آن، دو شتر جوان و یک برده نیز بخرد. رفته رفته به این کار 

خود ادامه داد تا آنجا که دیگر به کسی نیاز نداشت. 
روزی نزد پیامبر)ص( رفت. داس��تان را ب��رای او تعریف کرد. 
پیامبر اکرم)ص( فرمود: »به تو نگفتم هر که از ما چیزی بخواهد، 
به او می دهیم، ولی اگر قناعت پیش��ه خود سازد، خدا او را بی نیاز 

خواهد گردانید.«
بحاراالنوار، ج 75، ص 108
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زائ��ر آنگاه ک��ه از میقات ب��رای زیارت »خانه خ��دا« احرام 
می بندد، خود را از همیش��ه سبک تر احساس می کند؛  شیفته، 
اما هراس��ان به پیش می رود. حالتی میان ترس و امید،  ترس او 
از آن اس��ت که با پیمودن این راه دراز،  ش��اید به مقصود نرسد، 
محبوب و معبود، او را مهمان نکند، اما امید دیدار خانه محبوب، 
به ادامه راه تش��ویقش می کند. باالخره لحظ��ات صبر و انتظار 
پایان می یابد و او به آس��تانه »مسجدالحرام« می رسد. در وسط 
یک صحن بزرگ، خانه ای است چهارگوشه که نه قصر است، نه 

بنای رفیع و نه عمارت مجلل.
 این خانه درون تهی که س��مبل تنهایی و بی ش��ریک بودن 

معبود است، برای او چه پیامی دارد؟ نماد چه می تواند باشد؟
ش��اید این مکعب استوار و س��رافراز، نماد یک سکوی پرش 
برای انس��ان های موحد به س��وی بی نهایت باشد! هر چه است، 

بسیار رمزگونه و تأمل برانگیز است.
زائر از خود می پرس��د این خانه چیس��ت؟ از کی و به دست 
چه کسی ساخته ش��ده؟ از چه زمانی قداس��ت یافته است؟ او 
به یاد می آورد که این همان خانه ای اس��ت که در کتاب خدا به 

»بیت العتیق« توصیف شده است. چرا بیت العتیق؟
بیت عتیق یعنی خانه کهن و ارزش��مند، ش��اید از آن جهت 
که به حس��ب روایات،  کره زمین از آن نقطه بسط یافته است و 
شاید از آن رو که این خانه به دست پیامبران بزرگ بنیان نهاده 

شده  است.
ابوحم��زه ثمالی در این باره می گوید: من در مس��جدالحرام 
خدمت امام باقر رس��یدم و عرض کردم: به چه دلیل خانه کعبه 
را بیت العتی��ق نامیده اند؟ حضرت فرمود: چ��ون هیچ خانه ای 
نیس��ت که خداوند آن را بر روی زمین نهاده باشد، مگر این که 
اولیای خدا با حال خش��یت و انکس��ار، با قلبی لرزان و چشمی 
گریان بر گردش چرخیدند و در برابرش پیشانی به خاك مالیده 

و حق تعالی را ستایش کرده اند.
بناب��ر اخبار وارده، بعد از هبوط حض��رت آدم به زمین،  خدا 
قبل��ه ای از »دره بیضا« در مح��ل کنونی کعبه قرار داد تا مطاف 

آدم باشد و آن قبله تا زمان حضرت نوح بود.
مح��ل کعبه مطاف انبیا بود تا زم��ان حضرت ابراهیم که آن 

حضرت مأمور به تجدید بنای آن گردیدند.
پیش از اسام این خانه جایگاه بتان گردیده بود ولی پیامبر 
چون مبعوث ش��د، علی)ع( را بر دوش خود باال برد و فرمود که 
آن را از لوث وجود بتان پاك نماید و دس��تور داد بت هبل را در 
آس��تانه حرم دفن کنند تا زائران موحد روی آن پای بگذارند و 

شرك و نفاق و بت پرستی را از ذهن و اندیشه خود بزدایند.
امام صادق)ع( فرمود: خداوند از هر چیز، چیزی را برگزید و 

از زمین،  جایگاه کعبه را اختیار کرد.
ش��اید کنایه از این است که کعبه مثال عرش است که تدبیر 
همه اش��یا از آن می باش��د و بر توحید محض تأس��یس شده و 
پایه ه��ای آن بر ش��الوده خلوص نهاده و برافراش��ته ش��ده و از 
لوث ش��رك پالوده گش��ته اس��ت و جز پاکان به گرد آن طواف 

نکنند؛ پ��س نماد حریت، میع��ادگاه امن و 
پای��گاه قیام مردم برای اقامه عدل و قس��ط 
اس��ت. از این رو تا زمانی که کعبه برپاست، 
دین خدا قائم اس��ت. به همین جهت اس��ت 
که فرموده ان��د: »نگاه کردن به کعبه عبادت 
اس��ت«، »داخل شدن در کعبه،  داخل شدن 
در رحمت خداس��ت و بیرون ش��دن از آن،  

بیرون رفتن از گناهان است.«
از ای��ن رو،  کعبه همواره م��ورد احترام 
اولی��ای خدا بوده اس��ت، چن��ان که امام 
ص��ادق)ع( به هنگام دی��دار کعبه، مرکب 
خوی��ش را نگ��ه داش��ت، بلک��ه کاروان را 
متوق��ف ک��رد و پیاده ش��د و اذکاری را بر 
زبان آورد و گریست، همس��فران او نیز به 

گریه درآمدند.
ابان بن تغلب می گوید: از مدینه تا مکه، 
با امام شش��م)ع( هم کج��اوه بودم. چون به 

حرم رسید، پیاده شد و غسل کرد و نعلینش را به دست گرفت 
ب��ا پای برهنه وارد حرم ش��د. من هم متابع��ت او کردم. آنگاه 
فرمود: ای ابان! قافله را نگهدار، ای ابان! آغاز از خودرس��تگی 
اس��ت، محو جمال نظام حق شو که معراج اولیای خدا از اینجا 
ش��روع می ش��ود، جمال این نظامات این ح��رم و این وادی از 

جمال خداست.
س��پس فرمود: ای ایان! هر کس از روی تواضع برای خدا، با 
پای برهنه وارد حرم شود، خدا صد هزار گناه از او محو کند و صد 
هزار حسنه برای او بنویسد و صد هزار درجه برای او بلند کند و 

صد هزار حاجت برای او برآورد )وسائل، ج 315/2(.
آری کعبه نماد عرش خدا در زمین است، »فخلع نعلیک« 
پ��س کفش های��ت را بیرون بی��اور و آرام و ب��ا احترام بدان 

نزدیک شو.
از افلح، آزاد ش��ده امام باقر)ع( نقل ش��ده اس��ت که در سفر 
حج،  م��ازم آن حض��رت بودم؛ وقت��ی وارد 
مسجدالحرام شد و چش��مش به کعبه افتاد، 
گریه بر او غالب گش��ت و صدایش بلند ش��د. 
گفتم پ��در و مادرم به فدای��ت، مردم متوجه 
شما هستند آیا نمی ش��ود که صدای خود را 

آرام تر سازید؟
فرمود: ای افلح! اینجا خانه خداس��ت، چرا 
گریان نباش��م؟ ش��اید نظر رحمتی به سویم 
بیفکند که موجب رس��تگاری فردای قیامتم 
گردد. پس ط��واف کرد و نماز طواف نزد مقام 
بجا آورد و آنگاه س��ر به سجده نهاد. وقتی سر 
از سجده برداش��ت،  دیدم محل سجده اش از 

اشک دید ه اش تر شده است.
پس ای حاجی! حرمت این بیت نگه دار که 
تکریم آن تجدید سنت انبیا و اولیای خداست، 
این چهار گوشه، مرکز ثقل این جهان است و 

بلندایی برای پرواز به سوی ابدیت...

هر کس از روی تواضع 
برای خدا، با پای برهنه 

وارد حرم شود، خدا 
صدهزار گناه از او محو 
کند و صد هزار حسنه 
برای او بنویسد و صد 
هزار درجه برای او بلند 
 کند و صد هزار حاجت

برای او برآورد

اهمیت حج
حضرت علی)ع( فرمود:
خدا را! درباره خانه 
پروردگارتان در نظر داشته 
باشید، تا هستید آن را خالی 
نگذارید. زیرا اگر حج متروك 
شود نظر رحمت خدا از شما 
قطع خواهد شد.
بحاراالنوار ج 96 16

کعبه؛ پايگاه توحيد
و ميعادگاه موحدان
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فرار به سوی خدا 
امام باقر)ع( درباره 

وا ِإلَى  آیه شریفه »َفِفُرّ
ْنُه نَِذیٌر  ِ ِإِنّى لَُكم ِمّ اهلَلّ
ِبيٌن« فرموده است:  ُمّ
منظور از فرار بسوی 

خدا آن است که 
آهنگ حج کنید.

معانی االخبار ص 222

دست مي دهد. تردید مي کند. آیا این دست هاي او هستند که با هر 
قدمي باال و پایین مي روند؟ یا دو بالند که او را به پرواز مي خوانند. 
حاجي احساس مي کند از جنس خاك نیست و وجودش آسماني 
و از تبار پرندگان شده است. چشم مي بندد و دستهایش، چون بال 

پرندگان، آسمان را مي شکافند و او را از خاك  رها مي کنند.
همتي بدرقه راه کن اي شوق حضور
تا سبک پر  بکشیم از دل سنگیني ها

حاجي چشم مي گش��اید، بوي خاك باران خورده مشامش 
را مي نوازد، نفس��ش را یک لحظه حب��س مي کند، اما این بوي 

خوش، مج��ازي نیس��ت، عطر خاکي اس��ت ک��ه آدم را از آن 
آفریده اند، خاکي که باران عش��ق الهي بر آن باریده است و این 
شمیم آن خاك باران خورده است. خاطره صبح الست و پیماني 
که آن روز با دوس��ت بسته اس��ت در حافظه اش جان مي گیرد، 

حاال حاجي قدم به حریم حرم گذاشته است.
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
وندر آن نیمه شب آب حیاتم دادند

من اگر کامروا گشتم و خوشدل، چه عجب
مستحق بودم و این ها به زکاتم دادند

محرم حريم يار

حاجي در س��یر و سلوك سفر حج، پس از توقف و تأملي کوتاه 
بر هستي خویش، اما به درازاي عمري که پشت سر گذاشته است، 
و پس از پش��ت سر گذاردن آن اضطراب سنگین و باالخره پس از 
آنکه نداي دعوت دوس��ت را به گوش جان مي شنود، با اطمیناني 
که از عنایت دوست به او دست داده است، لباس احرام مي پوشد و 
لبیک بزرگ خویش را به گوش هستي فریاد مي کند. حاال حاجي، 
محرم شده است و ترك محرمات، بر او واجب. حاجي که در تمام 
طول س��فر، تاش کرده ذره ذره منیت ها را در خویش از بین ببرد 
و در آس��تانه احرام از درون به نفي تمامي نشانه هاي آن در وجود 
خویش رس��یده است، حاال بر او واجب مي شود که در آینه، ننگرد 
و این یعني، ندیدن چهره خویش که جلوه بیروني منیت هاست. 
حاجي باید تا به انجام رس��اندن مناسک از توجه به خود حتي در 
حد نگاهي به تصویر خویش در آینه بر حذر باشد تا همانطور، خانه 

دلش از هر چه غیر دوست و یاد دوست، تهي بماند. 
پاسبان حرم دل شده ام، شب همه شب

تا در این پرده، جز اندیشه او نگذارم
دل حاجي، چراغاني یاد دوس��ت ش��ده اس��ت و وجودش 
آینه اي خالص و ش��فاف و زدوده از ذره اي زنگار که بتوان آن را 
تصور کرد، و آینه، از خود تصویري ندارد که بخواهد در آینه اي 

دیگر به تماشاي آن بنشیند.
حاجي، در آستانه ورود به حریم یار است و مشام جانش، تشنه 
عطر ملکوتي روضه رضوان دوست، در مدت احرام، استشمام بوي 
خوش، بر حاجي حرام شده است و این را نیز، رمزي است. همانطور 
که حاجي با پرداختن خانه دل، از اغیار و زنگارها، توانس��ت آن را 
به مرتبه آینه گي برس��اند، تا شایس��ته تجلي دوست شود، مشام 
ج��ان خویش را نیز باید از عطر و بوهاي مج��ازي به دور نگهدارد 
تا هنگامي که به حریم سرشار از عطر ملکوتي دوست مي رسد، با 
تمام وجود آن را حس کند و هستي اش را به نسیم آن معطر کند.

حاجي محرم، با قامتي به استواري و بلنداي سرو و به سپیدي 
و پاکي برف، گام به گام به لحظه دیدار نزدیک مي شود، سبکترین 
لحظات زندگیش را تجربه مي کند، احساس بي وزني عجیبي به او 

شرط برخورداري از برکات
زائ��ر خانه خدا چگونه مي توان��د از عنایات صاحبخانه و از 

برکات سرزمین وحي برخوردار شود؟
این پرس��ش مهمترین و اصلي ترین پرسش کساني است 
که به دیار وحي پاي مي گذارند، به ویژه آنان که پس از سال ها 
انتظار، توفیق زیارت خانه خدا یافته اند و چه بس��ا امید تکرار 

این توفیق را ندارند.
شایس��ته است در پاس��خ به این پرس��ش، از خود چیزي 
نگوییم، بلکه از صاحب خانه بپرس��یم ک��ه چگونه مهماني را 

مي پذیرد و کدام زائر مي تواند از عنایات او بهره مند شود؟
بي ش��ک کتاب او )قرآن کریم( و سخنان خاندان رسالت 
– صلوات اهلل علیهم اجمعین – ما را در دستیابي به پاسخ این 

پرسش، یاري خواهد کرد.
پاسخي که کتاب خدا به ما مي دهد، این است که: صاحب 
این خانه بس��یار رئوف و مهربان اس��ت، مهربان تر از او وجود 
ندارد. او رحم��ت و مهرباني را بر خود واج��ب مي داند: کتب 

ربكم علي نفسه الرحمه.
رحم��ت و مهرباني صاحب این خانه ب��ر همه چیز و همه 
کس گس��ترده اس��ت. او خود فرمود: و رحمتي وس��عت کل 

ش��يء. )33( کوتاهي و قصور از ناحیه او نیست. این ماییم که 
باید موانع جذب رحمت حق را از خود دور کنیم.

آنچ��ه نمي گذارد زائ��ر خانه از برکات ای��ن بیت پربرکت 
بهره مند شود، آلودگي ها است.

صاح��ب خانه به ابراهی��م خلیل الرحم��ان فرمان داد که 
خانه اش را براي پذیرایي معنوي از زائران، پاکیزه سازد.

  شرط اصلي
ش��رط اصلي ورود به این خانه پاك و بهره گیري از برکات 

آن، پاکي است.
شست وشویي کن وآنگه به خرابات خرام

تا نگردد ز تو این دیر خواب آلوده
زائ��ر خانه خ��دا باید خود و آنچه به او مربوط مي ش��ود را، 
شست وش��و دهد و بر این سرزمین قدم نهد و باید با مال پاك، 

بدن پاك، لباس پاك به جایگاه پاکان وارد شود.
کس��ي که با مال ناپ��اك آهنگ این دیار کند، در پاس��خ 

»لبیک« »اللبیک« مي شنود.
آنان که به پلیدي شرك آلوده اند، حق ندارند به خانه خدا 

نزدیک شوند!

ِإنََّما الُْمْشِرُکوَن نََجٌس َفل َیْقَربُوا الَْمْسِجَد الَْحَراَم
در ای��ن خانه هر چه دل را از غیر خدا بیش��تر تهي کني، از 

برکاتش بهره افزون تري مي بري.
در حدیث اس��ت که از پیامبر اس��ام صلي اهلل علیه و آله 

پرسیدند: اسم اعظم خداوند چیست؟ فرمود:
غ َقلَبَك َعن ُکِلّ ما ِسواُه،  ُکُلّ اس��ٍم ِمن أسماِء اهلّل  ِ اعظم، َفَفِرّ

َوادُعُه بَِأِیّ اسٍم ِشئَت.
هر نامي از نام هاي خداوند اس��م اعظم است. دل از هر چه 
جز اوس��ت خالي ک��ن و به هر نامي که خواه��ي بخوانش که 

اجابتت خواهد کرد.
آري، توج��ه تام به حض��رت حق – جل جال��ه – و فارغ 
ساختن دل و پاکس��ازي جان از هر چه جز اوست، مهم ترین 
نکته اي اس��ت که بای��د زائران خانه خدا ب��راي بهره گیري از 
عنایات او در نظر داش��ته باش��ند. این حال ه��ر جا پدید آید 
برکات الهي شامل انسان خواهد شد، در احرام، طواف، سعي، 

عرفات، مشعر، منا، روضه نبوي، کنار قبرستان بقیع و...
برگرفته از كتاب بركات سرزمين وحي
اثر آيت اهلل محمد محمدي ري شهري
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لبیک و قربانی 
امام علی علیه السام 
فرمود:جبرئیل بر پیامبر 
فرود آمد و گفت: ای 
محمد یارانت را به عج و ثج 
فرمان ده. عج یعنی فریاد و 
لبیک برآوردن و ثج یعنی 
قربانی کردن شتران.
معانی االخبار ص 224

فریضه ی حج یک فرصت اس��ت که خدای متعال در اختیار 
ما قرار داده اس��ت. هم یک فرصت برای شخص مسلمان است، 
هم یک فرصت برای امت بزرگ اس��امی اس��ت، هم امروز یک 
فرصت برای نظام جمهوری اس��امی است که پرچم حاکمیت 
اس��ام و شریعت اس��امی را برافراشته اس��ت. باید همه از این 

فرصت استفاده کنیم.
برای فرِد انس��ان، فرصت حج، فرصت ورود یک انس��ان در 
فضای بی کرانه ی معنویت اس��ت؛ از الب��ه الی زندگی معمولی 
خودمان با همه ی آلودگیهایش، با همه ی اشکاالتش، خودمان 
را بیرون می کش��یم و به فضای صفا و معنویت و تقرب الی اهلل و 
ریاضت اختیاری می رویم. از اولی که وارد این مراسم می شوید، 
چیزهائ��ی را که در زندگی متع��ارف معمولی مباح اس��ت، بر 
خودت��ان حرام می کنید؛ احرام. احرام، ح��رام کردن چیزهائی 
اس��ت بر خود که در زندگی متعارِف معمولی رائج و مباح است، 
جائز است؛ و بسیاری از آن ها هم مایه ی غفلت است، بعضی هم 

مایه ی انحطاط است.
همه ی وس��ائل تفاخر ظاهری و مادی از ما گرفته می شود؛ 
اول��ش لباس. درجه و مقام و رتبه و لباس و لباس فاخر و همه ی 

این ها کنار می رود و هم��ه در یک لباس قرار می گیرند. به آینه 
نگاه نکنید که یک جلوه ای از خودخواهی و خودشیفتگی است. 

بوی خوش استعمال نکنید که وسیله ای برای جلوه گری است. 
از زیر آفتاب ی��ا زیر باران نگریزید، زیر س��قف نروید - در حال 
حرکت - که مظهر راحت طلبی و آس��ایش طلبی اس��ت. اگر از 
جائ��ی عبور میکنید که بوی متعفنی دارد، بینیتان را نگیرید؛ و 
همین طور بقیه ی کارهای احرام؛ حرام کردن بر خود چیزهائی 
را که مایه ی راحت و مایه ی ش��هوت نفس، ش��هوات جنس��ی 
م، در این مدت اس��ت؛ چه مایه ی تفاخر است، چه مایه ی  محرَّ

تبعیض است. این ها همه برداشته می شود.
بعد وارد فضای بیت اهللَّ و مس��جدالحرام شدن و آن شکوه 
و عظمت��ی را که در عین س��ادگی و بی پیرایگی وجود دارد، با 
چش��م، با دست، با همه ی وجود لمس کردن. عظمت، شکوه، 
منته��ا نه از نوع ش��کوه مادی و زر و زیوره��ای مادی؛ از نوع 
دیگری که برای انس��ان های معمولی قابل توصیف هم حّتی 
نیست. بعد وارد شدن در این سیل خروشان دوار، بر گرد یک 
مرکز حرکت کردن، آن هم با ذکر، با دعا، با گریه، با خشوع، با 
تکلم با خدای متعال. بعد س��عی صفا و مروه همین جور است، 
وقوف عرفات و مش��عر همین جور است، فرائض روزهای منا 

همین جور است. این حج است.

طواف و نماز آن
     س. کس��ی ک��ه در زمان اوج ازدحام در مس��جد الحرام 
طواف مس��تحب انجام ده��د و برای حّجاجی ک��ه طواف واجب 
انج��ام می  دهند مزاحمت ایجاد کند، آیا طوافش اش��کال دارد؟ 
ب��ه خصوص اگر وقت کافی برای طواف مس��تحب در زمان دیگر 

وجود داشته باشد.
ج: اش��کال ندارد، اما بهتر بلکه احوط آن اس��ت که در هنگام 

ازدحام، طواف مستحب به جا نیاورد.
     س. آیا برای عمره ی مفرده و حّج تمتع، به جا آوردن یک 

طواف نساء کفایت می  کند؟
ج: عم��ره ی مفرده و ح��ّج تمتع، هر کدام یک طواف نس��اء 
جداگان��ه دارند و یک طواف برای ه��ر دو کفایت نمی  کند، البته 
بعید نیست که برای حال شدن زن بر مرد و بالعکس، یک طواف 

کافی باشد.
     س. آیا نماز طواف مس��تحب را می توان در حال حرکت 

و راه رفتن خواند؟
ج: صحت نماز طواف ولو نماز طواف مس��تحبی باشد در حال 
راه رفتن محل اش��کال است و احوط استقرار در حال نماز طواف 

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

ج: اگر بتواند جمع بین قصد طواف و قصد نماز مس��تحبی در 
حال طواف نماید، اشکال ندارد.

     س. اگر طواف حج و نماز آن یا طواف نس��اء و نماز آن به 
جهتی باطل شده باشد، قضای آن باید در ماه ذی الحجه باشد، یا 

همه وقت کفایت می کند؟
ج: وق��ت طواف حج و نماز آن ماه ذیحجه اس��ت، ولی طواف 

نساء و نماز آن وقت معینی ندارد.
     س. آیا واجب اس��ت نماز طواف در نزدیک ترین مکان به 
مقام ابراهیم )علیه الس��ام( خوانده شود؛ هرچند این کار باعث 
فشار و س��ختی برای طواف کنندگان شود یا برای احراز نزدیکی 

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

     س. آیا برای زن مس��لمان جایز است از قرص و مانند آن 

برای تأخیر انداختن عادت ماهیانه اس��تفاده کند تا بتواند طواف 
و نماز آن را در وقتش ادا کند؟

ج: تا زمانی که این کار برایش ضرر نداشته باشد، جایز است.
     س. حکم کس��ی که برای احتیاط یک شوط به طوافش 
اضافه می کند چیس��ت؟ و آیا فرق دارد که قبل از شروع طواف یا 

اثناء آن، قصد این اضافه را بکند؟
ج: اگ��ر از ابتدا قصد کرده که هفت ش��وط ط��واف کند، این 

اضافه کردن به صّحت طوافش ضرری نمی رساند.
     س. کس��ی که عقیده دارد نّیت فق��ط با جاری کردن بر 
زبان منعقد می ش��ود ب��ا این حال با عّده ای ط��واف می کند و در 
دلش نّیت کرده و به زبان نمی گوید؛ لذا معتقد اس��ت آن ش��وط 

صحیح نیس��ت، اگر آن شوط از طواف را لغو کند و شوط جدیدی 
را با نّی��ت زبانی آغاز کند، چه حکمی دارد؟ آیا اعراض به تنهایی 

کافی است یا باید یکی از مبطات طواف را انجام دهد؟
ج: جواز انصراف از یک ش��وط به تنهایی محّل اشکال است. 
فق��ط انصراف از همه ی مقداری از طواف که انجام داده و از س��ر 
گرفتن طواف از اول جایز اس��ت. و در انصراف از طواف گذش��ِت 
مقداری زمان یا انجام ُمبطل طواف ش��رط نیس��ت؛ بلکه با خود 
قصد اعراض از طواف انصراف حاصل می شود. به هرحال در فرض 
مذکور، طوافش صحیح است و قصد انصراف از یک شوط و انجام 

شوط دیگر به جای آن، باعث بطان طواف نمی شود.
     س. کس��ی که به خاطر جهل به مسأله یا اشتباه در حکم 

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

     س.آیا اعتقاد به بطان یک شوط به تنهایی برای انصراف 
از آن و از س��رگیری شوطی دیگر به جای آن کافی است یا این که 
واجب اس��ت قصد اعراض کند و اعتقاد به فساد طواف یا سعی به 

تنهایی کافی نیست؟
ج: همان گونه که گذش��ت، قص��د اعراض ب��ه تنهایی برای 
اعراض و انصراف کافی اس��ت، هرچند به خاطر اعتقاد به بطان 

شوط باشد.
     س. کسی که معتقد است طواف و سعیش با انجام عملی 
باطل است ولی آن عمل در واقع مبطل نباشد، چه حکمی دارد؟ 
مثًا معتقد باش��د که عملی بین ط��واف � مانند نماز جماعت یا 
اس��تراحت کوتاه یک یا دو دقیقه ای � آن طواف را باطل می کند 
یا معتقد باش��د نیت باید به زبان آورده شود، یا کار دیگری که در 

واقع باعث بطان طواف یا سعی نمی گردد.
ج: اگ��ر به خاط��ر اعتقاد به بط��ان ط��واف از انجام آن 
منص��رف ش��ده و ط��واف جدیدی را از س��ر بگی��رد، طواف 

جدیدش صحیح است.
     س. اگ��ر به خاطر اعتقاد به صحی��ح نبودن طواف قبلی، 

طواف جدیدی را از سر بگیرد، چه حکمی دارد؟
ج: ط��واف جدید صحیح اس��ت و ب��ه این خاط��ر چیزی بر 

عهده اش نیست.
     س. اگ��ر به خاطر اعتقاد به عدم صّحت تنها یک ش��وط، 

فقط آن شوط را از سر بگیرد، چه حکمی دارد؟
ج: جایز بودن انصراف از یک شوط به تنهایی، محّل اشکال است؛ 

ولی طواف اصلی اش صحیح است و می تواند به آن اکتفا کند.
     س. ه��رگاه در طواف خانه خدا در چند قدم از طواف او را 

بدون اختیار ببرند، حکمش چیست؟
ج: اگر با اختیار خود می رود ولی در اثر فشار جمعیت ممکن 
اس��ت گاهی به جلو یا به این طرف و آن طرف برود مانعی ندارد، 
ولی اگ��ر دیگری او را بب��رد به طوری که اراده از او س��لب گردد 

اشکال دارد.

 فتاوای رهبر معظم انقالب

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

نگاهی به چند
 عمـل حجاج
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حج مداوم
از امام رضا علیه السام 

نقل شده که فرمود:
هیچ چیزی را بیشتر 

از حج مداوم، در 
بی نیازی و فقر زدائی 

مؤثر ندیدم.
بحار االنوار، 

ج 74، ص 318

ميـثاق با ابراهيم

تو در امت��داد کدام خط، به کعبه رس��یده ای؟ دس��تت در 
دست که بوده است که اینک حجراالسود را لمس می کنی؟ نام 
شیرین کدام محبوب، بر زبان و لب های تو نقش بسته است که 

بوسه بر حجراالسود می زنی؟
تو، ای آش��نای ابراهیم! ای از تبار اس��ماعیل و محمد)ص(! 
این��ک در ش��هری گام نهاده ای ک��ه نفس های پ��اك ابراهیم 
بت شکن، در فضای مسجدالحرام عطرافشانی کرده است. میان 
صفا و مروه، به یاد اس��ماعیل و هاجر، گام می زنی و جوش��یدن 
چش��مه زمزم را از زیر پای اسماعیل ذبیح، یاد می کنی. به خانه 
توحید که قدم می گذاری، بت ش��کنی پیامب��ر و علی)ع( را در 
س��ال فتح مکه مرور می کنی و اذان ب��ال را بر بام کعبه، طواف 
رس��ول خدا را بر گرد این خانه، نماز جماعت س��ه نفری پیامبر 
و علی و خدیجه را در این مس��جد در آغاز بعثت. حمایت حمزه 
ُ ُتْفِلُحوا  و ابوطال��ب را از دعوت پیامبر و ن��دای ُقولُوا  ال ِإلََه ِإاَلّ اهلَلّ
را که حضرت رس��ول، بر فراز کوه ابوقبیس سر داد و تاکنون در 

رواق تاریخ، طنین افکن بوده است.
اینجا مکه است، شهری که شاهد شکنجه بال و یاسر و سمیه 
و عمار بوده است. محاصره اقتصادی مسلمین در شعب ابیطالب 
 همی��ن جا بود. با این همه،  آیا مکه جغرافی اس��ت یا تاریخ؟ این
 سر زمین، بارقه های الهی وحی را بر دوش کشیده است. جبرئیل، 
در فراز حرا نخستین آیات س��وره اقرا... را بر قلب خاتم پیامبران 
نازل کرده اس��ت. ندای برتر اهلل اکب��ر، بزرگی و عظمت خدا را به 
گوش هستی نشانده است. حال، در کجای زمان و زمینی؟ آن روز 
نبرد میان توحید و ش��رك در همین شهر، جاری بود. کلمه اهلل با 
مدد گرفتن از ذات جاودانه خدا، پرده های ظلمت را می درید و نور 

یکتاپرستی را از حجاز به شرق و غرب جهان آن روز می افشاند.
امروز هم نبرد، س��اری و جاری است و ابوجهل های این عصر، 
کمر به هدم امت محمدی بس��ته اند، امتی به عظمت جهان و به 
گستردگی زمین که عصاره ای از این نژادها و رنگ ها و زبان های 
مختلف را که زیر چتر اسام قرار دارند، در اینجا می بینی. چرا ما، 
همچون بال، س��خنگوی توحید نباشیم؟ و همچون اسماعیل، 
حنجره ای فدای رضای خدا نداش��ته باش��یم؟! ما چشمه زمزم 
 را در س��ینه داری��م: محبت اهل بیت)ع(، کوثر همیش��ه فیاض
 سیراب کننده جان ها را داریم: والیت. همین چشمه جوشان، تو 
را به اینجا رس��انده است تا در حجر اسماعیل و کنار مقام ابراهیم 

بایستی و روی جسم و جان را به سوی کعبه بداری.

از پیامبر)ص( بیاموزیم
  حسين سيدي

اشاره: گفتار و رفتار پیامبر خاتم )ص( براي همه مسلمانان 
در همه زمینه ها الگو و سرمش��ق است قرآن کریم خطاب به 
مس��لمانان مي فرماید:  لَُکْم في َرسوِل اهللِ اُْسَوٌة َحَسَنٌة. از این 
رو بر همه پیروان آن حضرت فرض اس��ت که س��یره نظري و 
عمل��ي آن حضرت را مطالعه کنند و آن را معیار و ماك عمل 

خویش قرار دهند.
  احترام و مهرورزي

به مردان سفارش مي کرد: کسي که همسري گرفته است، 
باید او را گرامي بدارد. به مردان هش��دا مي داد: خداوند همه 
گناهان را )با شرایطي( مي بخشد، جز کسي را که ... مهریه را 
انکار کند )و در روایتي دیگر: پرداخت آن را به تأخیر افکند(.

دوس��ت داشتن زنان )= همسران( و آگاه کردن آنها از این 

محبت را مستحب اعام کرد.
مي فرمود: این که مرد به زنش بگوید: تو را دوس��ت دارم، 
هرگز از دل زن بیرون نمي رود. هر چه به ایمان بنده اي افزوده 

شود، بر محبت او به زنان )= همسرش( افزوده مي شود.
به مرداني که گمان مي بردند عش��ق به همسر – هر چند 
مانع از انجام وظایف دیني نش��ود – چندان کار پسندیده اي 
نیس��ت، مي فرمود: به خاندان ما هفت چی��ز داده اند که نه به 
پیش��ینیان ما داده اند و نه به کس��اني که پ��س از ما مي آیند 

خواهند داد: ... )یکي از آنها( عشق به زنان )همسران( است.
جبرئیل آن قدر سفارش زنان را کرد که گمان کردم طاق 
دادن آنان حرام اس��ت. پیامبر محبت به زنان و چشم پوشي از 

اشتباهات آنها را مستحب برشمرد.
در سفارش��ي طوالني فرم��ود: برادرم جبرئی��ل ... هماره 

سفارش زنان را به من مي کرد تا آنجا که گمان بردم روا نیست 
مرد )با اعتراض( به همسرش بگوید: اه!

از خداون��د واال درب��اره زن��ان پ��روا پیش��ه کنی��د. آنان 
امانت هایي نزد شمایند. آنان را به عنوان امانت هاي خداوندي 
)به همس��ري( گرفته اید... بر ش��ما حقي واجب دارند، زیرا بر 
شما حال شمرده شده و فرزندانتان را در درون خویش حمل 
مي کنند تا )زماني که( با زایمان )از این رنج طاقت فرس��ا( رها 
ش��وند، پس به آنان مهر بورزید و دلشان را به دست بیاورید، 
تا در کنار شما بایستند. زنان را ناپسندیده نشمارید و بر آنان 
خشم مگیرید. از آنچه )از مهریه و جز آن( به آنها داده اید، جز 

با رضایت خاطر و اجازه آنان، چیزي باز پس نگیرید...
بهترین شما کس��ي اس��ت که ... براي همسرش بهترین 

)شوهر( است.

)ع(
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مهمانان خدا 
امام صادق علیه السام فرمود:
حاجی و عمره گزار مهمان خدایند. اگر چیزی 
بخواهند به ایشان دهد. اگر او را بخوانند، پاسخ 
می گوید. اگر شفاعت کنند. شفاعت ایشان را 
می پذیرد، اگر سکوت کنند، با آنان آغاز سخن 
می کند و در برابر هر درهمی که خرج کرده اند، 
یک میلیون درهم به آنان می پردازد.
ماذ االخبار ج 7 226

زائ��ران محت��رم در مکه مکرم��ه و مدینه منوره، عموم��اً در هتل ها یا 
ساختمان های بزرگ مستقر می ش��وند. این اماکن از نظر تعداد طبقات، 
تعداد زائران، بهداشت و نظافت عمومی، تازگی و قدمت، دوری و نزدیکی به 
حرم، تهویه و نور و امکانات و مسائل متعدد دیگر با هم متفاوتند که باتوجه 
به محدودیت ها و ش��رایط خاص این سفر بهتر است از مقایسه نمودن این 

ساختمان ها با یکدیگر اجتناب و به نکات زیر توجه ویژه مبذول فرمایید.
زندگی در سفر یک زندگی دسته جمعی است و بایستی توجه داشت که 
عادات و عملکردهای مختلف، توقعات و شیوه زندگی متفاوت، تغییر آب و 
هوا و غذا، دوری از خانواده، دلتنگی ها، س��ازش ها و مقاومت ها و بسیاری از 
موارد پیش بینی نشده دیگر، موجب بروز استرس نگردد. اگر توقعات خود را 

متعادل کنیم و سخت نگیریم این فشارها به حداقل خواهد رسید. 
ذیًا توجه ش��ما را ب��ه نکاتی در مورد قس��مت های مختلف محل 

استقرار جلب می کنیم:
  اتاق ها

- در یک اتاق ممکن است چند زائر اقامت داده شوند و این موضوع 
مهمی است. در بعضی مواقع به هیچ وجه نمی توان از تراکم زائر کاست، 

لذا باید خود را با شرایط تطبیق دهید.
- تهویه همیش��ه باید در اتاق ها برقرار باش��د یعنی هوا از نقطه ای 
وارد و از نقطه ای خارج گردد. در این خصوص س��عی کنید پنکه برقی 
را در هنگام حضور در اتاق روش��ن نگهدارید و وقتی قصد خروج از اتاق 
به صورت دسته جمعی داشتید کولرگازی را روشن و پس از برگشت به 

اتاق آنرا خاموش نمایید.
- ملحفه های خود را تمیز نگه دارید.

- در نظافت اتاق کوشا باشید.
- غذای مانده در اتاق نگه ندارید.

- به یاد داشته باشید که نظافت اتاق ها مي بایست توسط زائران انجام 
گردد زیرا این مهم از توان عوامل کاروان خارج و غیرقابل انجام مي باشد.

- درمواردی که سرو غذا در خارج از اتاق ها تدارك دیده می شود، با جمع 
غ��ذا بخورید و غذا را به داخ��ل اتاق ها نبرید )خرده های غذا موجب تجمع 

حشرات مثل سوسک و مورچه و موجب آزار خود شما می گردد(.
- بعضی زائران تا نیمه های ش��ب، وقت خود را به زیارت و عبادت یا در 
بازارها سپری می کنند و پس از بازگشت، برای هم اتاقی های خود مزاحمت 
ایجاد می کنند، برای جلوگیری از این مش��کات به برنامه های خود نظم 

دهید و وقت خواب و استراحت را رعایت کنید.
- در استفاده و یا عدم استفاده از کولر رعایت حال دیگران را بنمایید.

- اگر دچار سرماخوردگی شدید، سعی کنید تا زمانیکه عطسه، سرفه 
و آب ریزش بینی دارید از ماس��ک اس��تفاده و از )دست دادن و روبوسی 
ب��ا دیگران به وی��ژه هم اتاقی ها( اجتن��اب کنید. ش��ایع ترین راه انتقال 

سرماخوردگی، دست ها و ترشحات تنفسی است.
  انتخاب لباس

از آنجا که گاهي مش��اهده مي شود که تعداد اندکي از زائران ایراني، 
به خاطر گرماي هوا در انتخاب لباس رعایت شئونات ملي را نمي کنند، 

شایس��ته اس��ت از لباس هایي اس��تفاده کنید که موجب بي احترامي 
به ش��ما و هموطنانتان نگردد. الزم به ذکر است لباس هاي نخي و فاقد 
الیاف مصنوعي به رنگ هاي س��فید و یا روش��ن از س��ایر انواع لباس ها 

مناسب تر است.
  عدم استعمال دخانيات

زندگي در کاروان به صورت گروهي و دس��ته جمعي است به طوریکه 
ممکن اس��ت در هر اتاق چند نفر باهم زندگي کرده، به  خواب و استراحت 
بپردازند. بدین ترتیب ماحظه خواهید کرد اگر فردي س��یگاري باش��د 
و بخواهد در چنین اتاقي س��یگار بکش��د چه مش��کلي را ب��راي دیگران 
به وجود خواهد آورد. بنابراین هرگز در محیط خوابگاه و محل اس��تراحت 
همسفرانتان که دوستان صمیمي و یاران سفر شما هستند سیگار نکشید و 
باعث اذیت و آزار آنان نشوید زیرا این مساله ممکن است روي دوستي شما 
با همسفرانتان تاثیر بگذارد. خوشبختانه در بسیاري از مغازه ها و کلیه اماکن 
متبرکه در عربستان استعمال دخانیات با نصب تابلوي »ممنوع التدخین« 
غیرمجاز اعام شده است. زائران بعضي از استان هاي کشور، قلیان استفاده 
مي کنند، که اثرات ُمضر قلیان از سیگار هم بیشتر است. این آسیب، زماني 

جدي تر مي شود که افراد متعدد از یک قلیان، با یک ني استفاده کنند.
  سرویس های بهداشتی و حمام

باتوجه به اینکه اکثر توالت های هتل ها فرنگی هستند، حتماً قبل از 
عزیمت به کش��ور عربستان، جهت استفاده از توالت فرنگی خود را آماده 
کنید تا حین اس��تفاده دچار صدمه نش��وید. متاسفانه بعضی از افراد که 
به اس��تفاده از توالت فرنگی عادت ندارند و یا در طول عمر از آن استفاده 
نکرده اند، ممکن اس��ت در جاهای دیگر نظیر کف حمام یا... نیاز خود را 

مرتفع سازند و برای سایرین مشکاتی فراهم آورند.
- نظافت دستشویی ها را رعایت کنید.

- در دستشویی ها جوراب یا لباس نشویید و در آن خلط نیاندازید.
- بعد از استحمام، ابتدا حمام را نظافت و سپس خارج شوید.

- هرگ��ز از لیف، کیس��ه، صابون، تیغ یا... که قباً توس��ط فرد دیگری 
اس��تفاده ش��ده و یا به جای مانده، استفاده نکنید و وسایل شخصی خود را 

در حمام جا نگذارید.      

  پيشگيری از گم شدن
- در هنگام خروج از کاروان نش��انی و ش��ماره تلفن کاروان خود را 

به همراه داشته باشید.
- اگر گم شدید، به هیچ عنوان به این طرف و آن طرف سرگردان نشوید و 

به نزدیک ترین کاروان ایراني مراجعه کنید و از آنها راهنمایي بگیرید.
- گم ش��دن باعث ناراحتي و اضطراب خواهد شد که در نتیجه به دلیل 
راهپیمایي زیاد در هواي گرم منجر به تش��نگی و دفع آب زیاد از بدن و در 

نهایت گرمازدگي خواهد شد.
  خيابان و اماکن عمومی

همه ساله متاسفانه تعدادي از هموطنان ما دچار تصادفات و سوانح مي شوند 
که الزم است براي کاهش بروز این موارد، نکات زیر را رعایت فرمایید:

- براي عبور از عرض خیابان، از خطوط عابر پیاده استفاده کنید.
- اتومبیل ها از بزرگراه ها با سرعت زیادی عبور مي کنند و چنانچه 
عابرین از مناطق غیرمجاز از عرض خیابان عبور نمایند، به آنها توجهي 
نکرده، تصادف خطرناکي به وجود مي آید. لذا حتماً بایستي از جاهاي 
روش��ن و از خطوط عابر پیاده از ع��رض خیابان عبور کنید و بي مهابا از 

عرض بزرگراه ها عبور نکنید.
- در هنگام تاریکي هوا و ش��ب با لب��اس تیره از عرض خیابان عبور 
نکنید و حتماً لباس روش��ن و یا عامتي روش��ن در کنار خود داش��ته 

باشید تا قابل دیدن باشید.
- هنگام اس��تفاده از پله هاي برقي، پا را ب��رروي درزهاي پله برقي 

نگذارید، زیرا ممکن است باعث سقوط شما و دیگران شود.
- مواظب باش��ید چادر یا لباس ش��ما الي درزه��اي پله برقي گیر 

نکند، زیرا ممکن است باعث سقوط شما و دیگران شود.
- اس��تعمال دخانیات در اماکن عمومي عربس��تان ممنوع است به 

این نکته توجه جدی داشته باشید.
- در اماک��ن عموم��ی از جنبه ظاهري و ارتباط اجتماعي، ش��ئون 

ملي را حفظ کنید.
- لباس های شسته خود را در انظار عمومی پهن نکنید.

- نظافت هتل، بویژه محوطه های ُمشاع نظیر: حیاط، هال، سالن ماقات، 
پله ها، آسانسورها و دستشویی های مشترك را به شدت رعایت کنید.

- ظرفیت استفاده از آسانسور را رعایت کنید تا منجر به سقوط نشود.
- نظافت سرویس ها توسط عوامل کاروان یا طبق قرارداد توسط کارگران 
خارجی انجام می شود که توصیه می شود عوامل کاروان و یا زائران داوطلب 
برای نظافت س��رویس خود اقدام نموده و اجازه نظافت به عوامل خارجی 

ندهند، چراکه آن ها توانایي نظافت صحیح مطابق خواست ما را ندارند.
  ایستگاه هاي اتوبوسراني 

- براي سوارشدن به اتوبوس ها هجوم نیاورید.
- در تراکم ایستگاه هاي اتوبوسراني در مبداء، حقوق افراد سالخورده، 

ناتوان و جانباز را در سوارشدن به اتوبوس ها رعایت فرمایید.
- شماره اتوبوس هاي مسیر کاروان خود را به خاطر بسپارید.

- صندلي خود را در اختیار افراد سالخورده، ناتوان یا جانباز قرار دهید.

توصيه هاي ويژه استقرار در محل هاي اقامت

باتوجه به اینکه اکثر توالت های هتل ها 
فرنگی هستند، حتماً قبل از عزیمت به کشور 

عربستان، جهت استفاده از توالت فرنگی خود 
را آماده کنید تا حین استفاده

دچار صدمه نشوید



صراطمیزان

 توصيه هاي که دانستن آن
براي حجاج ضروري است

به گزارش پایگاه اطاع رس��اني حج، سفر به 
سرزمین وحي داراي فضیلت هاي بسیاري است 
که در احادیث و روایات بسیاري از پیامبر )ص( و 
اهل بیت )ع( درباره آن نقل شده است و از جمله 
س��فرهاي به یادماندني اس��ت که ه��ر فردي در 
زندگي خود از آن به ش��یریني و صفا یاد مي کند. 
به همین جهت زائران براي بهره مندي بیش��تر از 
این سفر معنوي باید به نکاتي توجه داشته باشند 
ت��ا در ایام زی��ارت موجب پیش��گیري از به خطر 

افتادن سامت آنان مي شود.
- زائ��ران باید از مصرف غذاهاي رو باز و نامطمئن 
پرهی��ز کنند و تا حد امکان از غذاهاي پیش بیني 

شده در کاروان هاي ایراني استفاده کنند.
- مهم ترین اقدامات بهداش��تي زائران شستن 
دس��تها، نوش��یدن مک��رر آب و مواظب��ت در 
زمین��ه تماس ب��ا اف��راد مبتا ب��ه بیماریهاي 

تنفسي مي باشد.
- رعایت بهداش��ت فردي و بهداشت عمومي در 
داخل اتوبوس، ریختن زباله در داخل سطل هاي 

زباله در اتوبوس بسیار مهم و اساسي است.
- زائ��ران تا حد امکان روزي یک بار حمام کنند و 

مسواك زدن را نیز فراموش نکنند.
- لباسهاي خود را مکرر تعویض و بشویند.

- در هواي گرم، استحمام در اولین فرصت ممکن 
پس از ورود به هتل به افرادي که اضافه وزن دارند 

توصیه مي شود.
- در صورت بروز بیم��اري و هر نوع ناراحتي، آنرا 
فوراً به مدیران کاروان ها اطاع دهند تا در اس��رع 
وقت جهت درمان، آنها را ب��ه یکي از پایگاه هاي 

درماني ارجاع دهند.
- به منظ��ور پیش��گیري از بیماري وب��ا )التور( 
همواره داشتن چند عدد لیمو ترش یا مصرف آب 

لیمو با غذا و مایعات ضروري است.
- همچنین به منظور پیشگیري از بیماري وبا )التور( 
از مصرف شیر، بستني و سایر لبنیات غیر پاستوریزه 
جداً خودداري و از خری��د مواد غذایي و خوراکي از 

فروشندگان دوره گرد جداً پرهیز نمایید.
- در طول مسیر از سرویس هاي بهداشتي که توسط 

مدیران کاروان توصیه مي شود استفاده نمایند.

- قب��ل از مص��رف هر غ��ذا و همچنی��ن پس از 
بازگشت از س��رویس بهداشتي، دستهاي خود را 
حتماً ب��ا آب و صابون بش��ویند و در صورت عدم 
دسترسي به آب از محلول هاي ضد عفوني کننده 

دست استفاده کنند.
- 10روز قب��ل از حرک��ت، واکس��ن آنفوالن��زا و 
مننژیت تزریق و کارت واکسیناس��یون را همراه 

داشته باشند.
- زائران باید حتماً توجه داشته باشند که از خرید 
اغذی��ه و ش��یریني هایي که در فض��اي آزاد و به 
دور از گزند حش��رات موزي قرار دارند خودداري 
نمایند که در غیر این صورت خطر مس��مومیت 

براي آنها زیاد خواهد بود.
- همیشه در تمام مراحل سفر در بین راه و هتل از 

آب بطریهاي پلمپ شده مصرف نمایند.
- در هیچ ش��رایطي از لیوان و حوله مش��ترك با 

دیگران استفاده نکنند.
- ب��راي احتیاط مق��داري آب و تنقات فاس��د 
نشدني مانند بیسکویت، توت خشک، آلو خشک، 
پسته و… همراه داشته باشند و همچنین همراه 
داشتن قرص سرماخوردگي، ضد اسهال و مسّکن 

ساده نیز توصیه مي شود.
- به همراه داش��تن لیوان، مسواك، شانه، حوله، 
دو عدد ملحفه به منظور رعایت بهداش��ت فردي 

توصیه مي شود.
- از ب��ردن غذا به اتاق هتل خ��ودداري کنند زیرا 
احتمال فاسد شدن و آلودگي آن بسیار زیاد است.

- در صورت استفاده از غذاهاي کنسروي یا بسته 
بندي ش��ده به تاریخ انقضاي مص��رف آن دقیقاً 

توجه نمایند.
- در طول س��فر خود با رعایت بهداش��ت مراقب 
س��امت خود باش��ند و افرادي ک��ه بیماریهاي 
خاص��ي دارن��د و جهت کنت��رل آن دارو مصرف 
مي کنند لطفا داروهاي مورد اس��تفاده خود را به 
همراه داشته باشند و یا در کیف دستي خود نگه 

دار کنند تا دچار مشکل نشوند.
امید اس��ت که زائران با رعایت نکایت بهداشتي 
ذکر ش��ده، بتوانند از معنویات این سفر ارزشمند 

بهره مند شوند.

ظریف: فرصت کم نظيری 
پيش روی غرب برای حل بحران 

هسته ای ساختگی وجود دارد
 وزیر امور خارجه ایران با اش��اره به اینکه 
جمهوری اسامی ایران در ارایه و بررسی راه 
حل و رسیدن به توافق جامع کاما جدی و 
مصمم است،گفت: فرصت کم نظیری پیش 
روی غرب برای حل این بحران هس��ته ای 
س��اختگی وجود دارد. محمد جواد ظریف' 
و 'فران��گ والت��ر اش��تاینمایر' وزیرخارجه 
آلمان در حاش��یه نشس��ت مجمع عمومی 
س��ازمان مل��ل متحد ب��ا یکدیگ��ر دیدار و 
گف��ت و گو کردند. طرفی��ن در این ماقات 
روند مذاکرات هس��ته ای و یرخی محورها 
و موضوعات مطرح در جلسات کارشناسی 

را بررسی و تبادل نظر قرار دادند

اتحادیه اروپا درصدد واردات 
گاز از ایران است

 خبرگزاری رویترز از لندن گزارش داد: 
از آنجا که یخ روابط غرب با تهران در حال 
آب ش��دن و مناس��بات اروپا با روسیه رو 
به س��ردی اس��ت، اتحادیه اروپا به آرامی 
فوریت طرحی ب��رای واردات گاز طبیعی 

از ایران را افزایش می دهد.

توليد فوالد خام در ذوب آهن 
اصفهان 51 درصد افزایش یافت

 مدیر عامل ذوب آه��ن اصفهان گفت : 
تولید فوالد خام این ش��رکت در شش ماه 
نخست امسال نس��ب به دوره مشابه سال 
گذش��ته 51 درصد افزایش یافت. اردشیر 
س��عد محمدی اف��زود: تولید ف��والد خام 
این ش��رکت به یک میلی��ون و 410 هزار 
تن رس��ید درحالیکه در نیمه نخست سال 
گذشته 933 هزار تن فوالد خام تولید شد.

علمای اسالم جلوی 
افراطی گری را بگيرند

  آیت اهلل 'ناصر مکارم شیرازی' از مراجع 
تقلید گفت : بر همه علمای اسام الزم است 
تا جلوی افراطی گری را بگیرند و افراد نادان 
را باید توجیه کرد تا رشته اتحاد امت اسام 
مس��تحکم ش��ود. وی عصر چهارشنبه در 
دیدار ش��ماری از علمای بزرگ اهل سنت 
اندونزی، افزود: باید جلوی افراطی گری را 
در تم��ام مذاهب اس��امی بگیریم، چرا که 
این مساله به اختافات و جنگ های داخلی 

در جهان اسام دامن می زند.

مجوز فعاليت 53 شرکت 
خدماتي حج لغو شد

 وزارت ح��ج عربس��تان مج��وز فعالیت 
53 ش��رکت خدمات��ي در امور ح��ج را لغو 
کرد. پایگاه خبري مک��ه نیوز گزارش دادکه 
وزارت حج در بررس��ي هاي بعم��ل آمده از 
روند فعالیت ش��رکت هاي خدماتي در امور 
حج داخل کش��ور مجوز فعالیت 53 شرکت 
خدماتي را لغو کرده اس��ت. حسین بن ناصر 
الش��ریف معاون وزارت حج عربستان اظهار 
داشت که این شرکت هاي متخلف با افزایش 
بهاي حج ودریافت وجوه غیرقانوني از حجاج 

اقدام به غافلگیري آنان مي کردند.

 آمار حجاج جهان اسالم
به یك ميليون نفر رسيد

  مقامات س��عودي از ورود بیش از 983 هزار 
حاج��ي از کش��ورهاي مختلف جهان اس��ام 
به عربستان از ابتداي موس��م حج خبر دادند و 
اعام کردند: عملیات اعزام زائران از کشورهاي 
مختلف تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

اداره کل گذرنامه سعودي از ورود بیش از 983 
هزار حاجي از کشورهاي مختلف جهان اسام 
به عربس��تان از ابتداي موسم حج خبر داد.اداره 
کل گذرنامه سعودي اعام کرد: از ابتداي موسم 
حج تا پایان سه شنبه 28 ذي القعده، 983 هزار 
و 362 نفر وارد عربس��تان شده اند.از این تعداد، 
934 ه��زار و 629 نفر از راه هوای��ي، 37 هزار و 
150 نفر از راه زمیني و 11 هزار و 583 نفر از راه 

دریایي وارد سرزمین وحي شده اند.

طرح امدادی ویلچر 
برای سالمندان در مسير 
اتوبوس ها تا مسجدالحرام

  طرح استفاده از ویلچر برای خدمت رسانی به 
زائرین ناتوان و مسن بین ایستگاه غزه تا محوطه 
مقابل بیت اهلل الحرام به طول یک و نیم کیلومتر 
در حج س��ال جاری به اجرا در آمد.صحبت اهلل 
رحمانی مسئول امداد گمشدگان در مکه مکرمه 
گفت: واحد امداد گمشدگان ستاد مکه مکرمه 
از ابتدای ورود زائرین به مکه مکرمه این طرح را 
در س��ه شیفت ساماندهی و اداره می کنند. وی 
با اش��اره به حضور زائران داوطلب و عاقمند به 
خدمت رسانی انسان دوستانه به هموطنان در 
حرکت دادن ویلچرها اف��زود : هم اکنون دهها 
ویلچر در حد فاصل دو ایستگاه غزه و شعب عامر 
با محوریت امداد مک��ه در قالب این طرح برای 

کمک به سالمندان در حرکت است. 

ماحظه بفرمایید در قرآن کریم 
می فرماید: »واعتصم��وا بحبل اهلل 
جمیعاً«. اعتصام ب��ه حبل اهلل، تنها 
فایده ای ن��دارد؛ »جمیع��اً« مهم 
است. با هم اعتصام به حبل اهلل کنید؛ با هم به نقطه اطمینان  بخش 
تعلیم و تربیت و هدایت الهی چنگ بزنید. با هم بودن مهّم است؛ دلها 

با هم، جانها با هم، فکرها با هم، تن ها در کنار هم. طوافی که می کنید - این حرکت 
دایره  وار بر گرد یک مرکز - نماد حرکت مسلمانان بر گرد محور توحید است.

بيانات در ديدار كارگزاران مراسم حج ) 25/10/1381(

هم��ه مس��لمانان باید 
حی��ات  تجدی��د  در 
ح��ج و ق��رآن کریم و 
بازگردان��دن این دو به 

صحنه زندگی شان، کوش��ش کنند و محققان متعهد 
اس��ام با ارائه تفس��یرهای صحیح و واقعی از فلس��فه 
حج، همه بافته ها و تافته های خرافاتی علمای درباری 

را به دریا بریزند.
  صحيفه نور، ج20، ص229
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