
روز اجابت،رحمت و 
مغفرت

زایر خانه خدا پس از آمادگی 
ه��ای معن��وی و روح��ی که در 
مدینه و مکه کس��ب کرده است 
وارد مرحله سرنوش��ت س��ازی 
می ش��ود که اگر از آن به عنوان 
نقطه عطف این سفر معنوی نام 

ببریم،گزافه نگفته ایم.
ادامه در صفحه 2 

گردهمای�ی روحانی�ون، معین ه�ا و معینه ه�ای 
کاروان ه�ای زائ�ران ایرانی در ح�ج تمتع با حضور 
نماین�ده ولی فقیه و سرپرس�ت حج�اج ایرانی در 
س�الن اجتماعات بعثه مقام معظ�م رهبری در مکه 

مکرمه برگزار شد.
ب�ه گزارش خبرنگار زائر، حجت االس�ام والمس�لمین 
سیدعلی قاضی عس�کر در جمع روحانیون، معین ها و 
معینه های کاروان های زائران ایرانی حج تمتع، وضعیت 
عملیات حج امسال را آرام و مطلوب توصیف و مدیریت 

ح�ج را مدیریتی مش�ارکتی دانس�ت و ب�ه روحانیون 
کاروان ها تاکید کرد ضمن ایجاد آرامش و تقویت صبر 
و بردب�اری در زائ�ران، خرد جمعی را از طریق ش�ورای 
فرهنگ�ی کاروان حاکم کرده و مش�کات احتمالی در 
حوزه خدمت رسانی که مربوط به اقامتگاه محل استقرار 
کاروان ها می باشد را در شورای فرهنگی کاروان مطرح 
و آنها را حل کنند و اگر آنجا قابل حل نیست، آنها را به 
ستادهای مکه و مدینه منتقل کنند تا اقدامات الزم در 

جهت حل مشکات بعمل آید.          ادامه در صفحه 2 

قاريان برتر ايراني در 
مسجدالحرام تالوت كردند
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مقام معظم رهبری
 حاج�ی ایران�ی با رفتار خ�ود میتواند كش�ور خود را، 
تاریخ خود را، انقاب خود را، نظام جمهوری اسامی 
خود را در چشم مردم دنیا - كه آنجا همه از جاهای 
مختلف جمعند - شیرین و عزیز كند. عكسش هم 
میشود.                     خطاب به کارگزاران حج1390 
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 4

 11 

 11 

معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

شماره 
24

  سرمقاله
محمد رضا جمالی

نكات قابل توجه مدیران محترم مجموعه ها و كاروان ها
چگونگي حضور زائرين در مراسم برائت از مشركين

تاکيد سرپرست حجاج ايرانی 
بر غنی سازی اوقات زائران و توصيه هايی برای ايام تشريق  

ناص�ر حویزاوی مس�ئول واحد 
قربان�ی س�ازمان ح�ج و زیارت 
اس�ت. وی و همکارانش مسئول 
ذبح قربانی حج�اج در روز عید 
قربان هستند. افرادی که چندین 
سال اس�ت به حج می آیند ولی 
حج انجام نمی دهند. این افراد 
قبل از مشرف ش�دن زائران به 
س�رزمین وح�ی می آین�د و در 
مکه و مدینه به خدمات رس�انی 
به میهمانان خ�دا می پردازند و 
روز عید قربان باید حداقل 1050 

گوسفند را قربانی کنند.

ذابحــاِن »قربانِی« 
زائـران ايــرانی، 
پـاداش حـج را از
 خــدا می گـيرند



وی با اش��اره به اینکه فعالیت ناوگان حمل ونقل 
درون شهری مکه از 5 ذی الحجه متوقف شده است، 
تصریح کرد: روحانیون کاروا ن ها به جوان ترها توصیه 
کنند که با وجود متوقف ش��دن ناوگان حمل ونقل 
درون ش��هری در مکه، هر طور شده نمازهای خود 
را در حرم بخوانند اما اش��کالی ندارد که روحانیون 
کاروان ه��ا ت��ا زم��ان آغاز ب��ه کار فعالی��ت ناوگان 
حمل ونقل درون ش��هری در مک��ه، نماز جماعت را 
در اقامتگاه ها برپا کنند. حجت االسالم والمسلمین 
قاضی عسکر در آس��تانه فرا رسیدن ایام تشریق در 
موس��م حج 1434 هجری قمری گفت: روحانیون 
کاروان ها قبل از هش��تم ذی الحجه، زائران را نسبت 
به ش��رایط عرفات، مش��عر و منا آگاه کنند تا ضمن 
استرس زدایی از زائران نسبت به وظایف خود در ایام 

تشریق دقیقًا توجیه شوند.
نماینده ولی فقیه و سرپرس��ت حج��اج ایرانی، 
وضعیت نامناسب بهداشتی در مقابل سرویس های 
بهداشتی در منا که به دنبال عمل حلق پدید می آید 
را شایس��ته زائران جمهوری اسالمی ایران ندانست 
و از روحانی��ون کاروان ها خواس��ت ت��ا توصیه های 

بهداشتی را در این زمینه به زائران یادآوری کنند.
وی با بی��ان اینکه روحانی��ون کاروان ها تمام 
توان خود برای پاس��خگویی به س��واالت زائران و 

غنی س��ازی اوق��ات فراغت زائران را ب��کار گیرند، 
گفت: بسترس��ازی و آماده س��ازی ام��ور فرهنگی 
وظیفه بعثه اس��ت اما بهره برداری و بکارگیری آن 

بر عهده روحانیون کاروان است.
بر طبق این گزارش، حجت االسالم والمسلمین 
دکتر مظلوم��ی معاون فرهنگی بعث��ه مقام معظم 
رهبری نیز با اعالم اینک��ه کاروا ن های زائران ایرانی 
در حج تمتع 1434 هجری قمری از 491 روحانی، 
108 معی��ن و 92 معینه بهره می برند، گفت: پایین 
آمدن تعداد روحانیون، معین و معینه های کاروان ها 
نس��بت به سال های گذشته حاکی از سنگین شدن 

میزان کار روحانیون در حج امسال است.
وی از ایجاد ش��یفت معینه ها در طبقه همکف 
اقامتگاه های زائران کشورمان خبر داد و به زائران 
کاروان هایی که از حضور معینه بی بهره هس��تند 
یادآور ش��د که مس��ائل خود را در ساعات شیفت 
ب��ا معینه های مس��تقر در اقامتگاه ش��ان در میان 
بگذارن��د و زائ��ران اقامتگاه های��ی ک��ه حتی یک 
معینه هم در آنجا مستقر نیست، سواالت خود را 

از معینه اقامتگاه های همجوار بپرسند.
مع��اون فرهنگ��ی بعثه مق��ام معظ��م رهبری 
همچنین از برگزاری برنامه تجلیل از خانواده شهدا 

در کلیه اقامتگاه های زائران کشورمان خبر داد.

وزير خارجه انگليس: در حال مذاکره با ايران برای 
از سرگيری روابط دوجانبه هستيم

ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلیس گفت کشور وي به منظور از سرگیري 
روابط دو جانبه با ایران که از حدود 2 سال پیش با تیرگي روبرو شده، 

در حال مذاکره با جمهوری اسالمی ایران است

سرمقاله

روز اجابت، رحمت و مغفرت
ادامه از صفحه اول

از اح��رام در مکه تا وقوف 
مش��عرالحرام  و  عرف��ات  در 
و رم��ی جم��ره عقب��ه در منا 
و حل��ق و مان��دن ش��ب های 
11و12در منی و رمی جمرات 
س��ه گانه در روزهای11و12و 
طواف حج و نماز حج وس��عی 
بین صفا و مروه و طواف نس��اء 
و نم��از ط��واف نس��اء هرکدام 
فلس��فه وعل��ل خ��ود را دارند 
ک��ه زایر ب��ا انجام آنه��ا بعداز 
عم��ره تمت��ع ح��ج می گذارد 
دارد  اهمی��ت  آنچ��ه  ام��ا 
محضر  در  ش��ناخت »حضور« 
پ��روردگار و اظه��ار عج��ز و 
ربوبی است. به درگاه  ناتوانی 

ح��ج  مناس��ک  در  وقت��ی 
می یابی��م تم��ام آرای��ه ه��ا و 
زیوره��ای دنی��وی و تمتع��ات 
مادی به درد ما نمی خورد واین 
انسان است و اعمال وسکنات و 
کریم ب��ی نیازی که می خواهد 

بندگان خود را بیامرزد.
بای��د درک کنی��م فرص��ت 
عرف��ات وقت انابه و توبه اس��ت 
و طلب عفو و یادآوری گناهان. 
در عرفات باید ب��ه درگاه کریم 
ب��ی نی��از گف��ت ک��ه بارالها ما 
ج��ز تو کس��ی را نداری��م و اگر 
امید و س��رمایه ای داریم فقط 
“رحمت”تو وسعت “مغفرت”و 

“آمرزش” توست.
در ای��ن فرصت اس��ت که 
بای��د” منی��ت” ه��ا را ف��رو 
کنار  را  و”طاغوت”ها  ریخت 
زد و فق��ط وفق��ط ب��ه درگاه 

الهی پناه برد.
واز نفس��ی که درون ماست 
و به م��ا فرمان ب��دی ها را می 
دهد به خدا پناه برد، به ناتوانی 
و عجز خویش و امیداری و رجا 
ب��ه عفووپذیرش اله��ی امیدوار 
بود. آیا می ش��ود ب��اور کرد که 
عرف��ه بگذرد و میهمانان خدای 
رحمان که ب��ه او پناه آورده اند 
آنه��ا را نبخش��د؟هرگز و هرگز 
خدا میهمانان خود را بی پاسخ 
نمی گ��ذارد و دعاه��ای آنها را 

اجابت می کند
و  آم��رزد  م��ی  را  وآنه��ا 
عرف��ه بهان��ه اجابت،رحمت و 

مغفرت اس��ت.

حجت االسالم 
والمسلمین 

سیدعلی 
قاضی عسکر 
با اشاره به 

اينکه فعالیت 
ناوگان 

حمل ونقل 
درون شهری 

مکه از 5 
ذی الحجه 

متوقف 
شده است، 

تصريح کرد: 
روحانیون 

کاروا ن ها به 
جوان ترها 

توصیه کنند 
که با وجود 

متوقف 
شدن ناوگان 

حمل ونقل 
درون شهری 

در مکه، هر 
طور شده 
نمازهای 

خود را در 
حرم بخوانند

گردهمایی روحانیون، معین و معینه های کاروان های حج در مکه برگزار شد

تاکيد سرپرست حجاج ايرانی بر غنی سازی 
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حلقه قرآني همخواني و قرائت با صوت زیباي قاریان 
برتر ایراني در مسجدالحرام تشكیل شد.

در ای��ن حلقه قرآن��ي كه مورد اس��تقبال زائران 
ایراني و خارجي خان��ه خدا قرار گرفت، قاریان برتر 
اعزام��ي جمهوري اس��المي به حج تمت��ع به تالوت 

ق��رآن پرداختن��د.
گروه همخواني قرآن كریم و تواش��یح به هم خواني 

قرآن پرداختند كه موجب تشویق زائران قرار گرفت.

حلقه قرائت قرآن هر ش��ب س��اعت 22 تا 23 در 
طبقه دوم مس��جد الحرام تش��كیل مي شود و زائران 
ب��ا ش��نیدن آیات نوراني ق��رآن روح و روان خود را 
آرام��ش و صفا مي دهن��د. برخي زائران با ش��نیدن 
ص��وت زیب��اي تالوت قرآن ب��ه حلقه قرآن��ي اضافه 
مي ش��دند و با شنیدن تالوت های زیبا آنچنان تحت 
تاثی��ر ق��رار می گرفتند ک��ه هر بینن��ده را مجذوب 

خود می کرد.

قاريان برتر ايراني در مسجدالحرام تالوت كردند



در ادامه، گفت و گوی زائر با مس��ئول 
تیم ذابحین می آید:

سابقه حضور کاروان ذابحین در 
حج به چه زمانی باز می گردد؟

تا حدود چهارده سال پیش حاجیان 
و  ب��رای خریدن گوس��فند  خودش��ان 
قربان��ی کردن اق��دام م��ی کردند. آن 
زمان زائرین خود به قربانگاه می رفتند 
و عالوه برخرید گوسفند دستمزد ذابح 
را هم می دادند. گوس��فندهای قربانی 
ش��ده ه��م روی ه��م تلنب��ار و دفن و 
س��وزانده می ش��د. حتی ع��ده ای هم 
قربان��ی را در کنار چادرهای منا س��ر 
می بریدند. تا س��ال 78 یا 79 وضع به 
همین ترتیب بود و حدود س��ه میلیون 
گوس��فند در روز قربان��ی، تل��ف م��ی 
ش��د. تقریبا چهارده س��ال پیش بانک 
توس��عه اسالمی امکانات مدرن صنعتی 
را درکنارس��ردخانه ها ایجاد کرده که 
گوش��ت قربانی حاجی��ان را به صورت 
مکانیزه قطعه قطعه و بس��ته بندی می 
کن��د و با عنوان هدیه حجاج هر س��ال 
به کش��ورهای فقیر اسالمی می فرستد 

و بین نیازمندان توزیع می ش��ود.
دیگ�ر اج�زای قربان�ی غی�ر از 

گوشت چه می شود؟
به گفته مسئوالن بانک توسعه اسالمی، 
اجزای دیگ��ر معم��وال در برخی مصارف 

پزشکی استفاده می شود.
تعداد گوس�فند  امس�ال چ�ه 
ایران�ی خریداری  زائ�ران  برای 

ش�ده اس�ت؟
معم��وال تصور می ش��ود ک��ه تعداد 
گوس��فندان خریداری ش��ده دقیقا برابر 
با تعداد زائران اس��ت، اما اینطور نیست. 
چون گوس��فندان خریداری ش��ده برای 
زائ��ران ایرانی خارج از کش��ورهم به این 

تعداد اضافه می شود.
ای�ن تعداد گوس�فند چطور و از 

کجا خریداری می شود؟
بانک توسعه اسالمی در کشورهایی که 
پرورش گوسفند دارند مناقصه هایی برگزار 
می کند و شرکت هایی که در این مناقصه 
برنده می شوند تامین کننده گوسفند برای 

ذبح قربانی زائران می شوند.

فرایند تعیین قیمت چگونه است؟
قیمت را خود بانک توس��عه اس��المی 
تعیین می کند، که البته با توجه به تعداد 
زیاد گوسفند، قیمت تمام شده هم  برای 

زائران مناسب خواهد بود.
چه تعداد س�الن قربان�گاه برای 

قربانی حاجیان وجود دارد؟
4 سالن رنگی به رنگهای زرد، سبز، آبی 
و قرمز وجود دارد و یک س��الن سفید بنام 
المعیصم . غیر از سالن زرد و سبز در بقیه 
س��الن ها برای زائران ایرانی کشتار انجام 
می ش��ود. تقریبا 50 درص��د امکانات این 
س��الن ها در اختیار زائران ایرانی است که 
تنها 4 درصد زائران را تش��کیل می دهند. 
روند قربانی کردن هم به این صورت است 
که زائ��ران ایرانی مبلغ 340 هزار تومان ) 
قیمت امس��ال( را به حساب سازمان حج  
می ریزند که این پول  به عربستان منتقل 
می شود و طی قراردادی که با بانک توسعه 
اسالمی داریم به تعداد تقاضاهای رسیده، 
کوپ��ن های رنگ��ی همرنگ س��الن های 
کشتار برای زائران ایرانی دریافت می شود 
که بر اساس آن محل سالن کشتار قربانی 

هر زائر کامال معلوم است.
ذابحی�ن ایرانی چط�ور انتخاب 

می شوند؟
س��ازمان حج طی نامه ای به ادارات 

خودش در اس��تانها از آنه��ا می خواهد 
ک��ه ذابحین مورد نی��از را معرفی کنند. 
آنها ه��م با هم��کاری کش��تارگاه های 
اس��تان کس��انی را که کارشان فقط ذبح 
اس��ت معرفی می کنن��د. از این ذابحین 
آزمون ش��رعی و عملی گرفته می شود 
و توانایی ش��ان برای انجام کار سنجیده 
می شود، چون هرذابح باید بتواند تقریبا 
هزار و 50 گوس��فند را سر ببرد. کاروان 
ذابحین هر سال متشکل از 50 درصد از 
ذابحینی است که سال قبل در حج بوده 
اند،35  درصد در س��الهای قبل از آن و 
15 درصد هم ذابحین جدید هستند که 
البته متاسفانه هیچکدام حج انجام نمی 
دهن��د، چون فرصت انجام ح��ج ندارند. 
ممکن است کس��انی باشند که هر سال 
ب��ه حج بیایند و امکان اعمال حج نیابند 
اما حتما در سال های قبلش این فرصت 
را داش��ته اند. اما اکثر ذابحین متاسفانه 
هیچگاه این فرص��ت را پیدا نمی کنند. 
نکته مهم تر اینکه آنها قبل از حجاج به 
حج می آین��د و در بخش هایی همچون 
ام��داد و راهنمایی زائری��ن حمل و نقل 
درون ش��هری فعالیت می کنند و بعد از 
ایام تشریق هم همین وظیفه را تا پایان 
عملیات حج انجام می دهند. اینها پاداش 

حج حقیقی را از خدا می گیرند.

ذابحان »قربانی« زائران ايرانی، حج انجام نمی دهند!

فتوای آيت اهلل سيستانی برضد فتنه مذهبی 
مرجع تقلید شیعیان عراق، اقدام شماری از افراد در دشنام به صحابه را محکوم کرد و آن را مغایر با آموزه های 

اهل بیت عصمت )علیهم السالم( به شیعیان و شاگردان خود دانست.  

اين افراد 
قبل از مشرف 
شدن زائران به 
سرزمین وحی 
می آيد و در 
مکه و مدينه 
به خدمات 
رسانی به 
میهمانان خدا 
می پردازند و 
روز عید قربان 
بايد حداقل 
1050 گوسفند 
را قربانی کنند. 
در ادامه گفت 
و گوی زائر 
با مسئول تیم 
ذابحین می 
آيد:
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پيامبر خدا )ص( فرمودند: 
ای علی س��ه چیز اس��ت كه پاداش دنیا و آخ��رت دارد: انجام دادن حج 
تهیدستی را نابود كند، صدقه دادن بال را دفع كند، پیوند خویشاوندی 

عمر انسان را دراز كند.

استفتاء

طواف وحركت 
بدون اختيار

طواف  در  ه��رگاه  س�وال: 
خان��ه خ��دا در چن��د ق��دم از 
ط��واف او را بدون اختیار ببرند، 

حكمش چیست؟
جواب: اگر با اختیار خود مي 
رود ولي در اثر فشار جمعیت ممكن 
است گاهي به جلو یا به این طرف و 
آن طرف برود مانعي ندارد، ولي اگر 
دیگري او را ببرد، به طوري كه اراده 

از او سلب گردد، اشكال دارد.
نشستن حائض در دیوار 
مش�ترك  مس�جدالحرام  و 

مسعي:
س�وال: آی��ا زن در زم��ان 
حی��ض یا نف��اس م��ي تواند بر 
رواق  می��ان  مش��ترك  دی��وار 
مسجدالحرام و مسعي بنشیند؟

ن��دارد، مگر  مانعي  جواب: 
آنكه ثابت شود، دیوار بخشي از 

مسجدالحرام است.
حّد زماني جواز استظال 

در شب.
سوال: محدوده شب، بنابر 
جایز بودن اس��تظالل در شب 
چه مقدار اس��ت؟ آیا از غروب 
آفتاب تا طلوع فجر اس��ت یا تا 

طلوع خورش��ید؟
جواب: مقدار شب در رابطه 
با حكم س��ایه بر س��رگرفتن، تا 

طلوع خورشید است.
ب�راي  عط�ر  اس�تعمال 

شخص زكام
س�وال: كس��ي ك��ه ح��س 
بویای��ي ن��دارد یا به عل��ت زكام و 
سرماخوردگي بویي را احساس نمي 
كند، استعمال طیب و عطر زدن به 
بدن و لباس و گرفتن بیني از بوي 

بد، بر او حرام است یا نه؟
جواب: استعمال طیب در هر 
صورت جایز نیست اگر چه بوي 
آن به مشامش نرسد، و در گرفتن 
بیني حكم سایر محرمین را دارد.

رهاكردن سعي
س�وال: ش��خصي به تصور 
اینكه سعي نیز نیاز به وضو دارد 
بعد از یك ش��وط ونیم، س��عي 
خود را قطع می كند و وضو مي 
گیرد و هفت ش��وط دیگر سعي 

مي نماید تكلیف او چیست؟
جواب: اشكال ندارد.

شوراي استفتاء 
بعثه مقام معظم رهبري
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w فضائل 
مکارم اخالق امام، زبانزد خاص و عام اس��ت و 
علوم و معارف فراوانی از وجود او سرچشمه گرفته 
است. ایش��ان همچنین توجه خاّصی به عبادت و 
ذکر و مناجات داش��ته است. در زمان زندگي این 
امام، عده ای متمایل به رهبانّیت و ترک دنیا بودند 

که با مخالفت امام مواجه  شدند.

w  علم 
ام��ام باقرعلیه الس��الم چ��ون در اواخ��ر دوران 
حکومت بنی  امیه به س��ر می ب��رد، از ضعف قدرت 
حاکمه اس��تفاده نموده و در نش��ر معارف اسالمی، 
تالش گس��ترده ای ک��رد و با مخالفی��ن و صاحبان 
عقاید مختلف، مناظرات مفّصلی داشت و به سؤاالت 
شیعیان و مخالفین پاسخ داد. لذا از آن امام در تمام 
مسائل فقهی و اجتماعی و حکومتی روایات فراوانی 
نقل شده است، به طوری که تقریبًا هیچ کتاب روایی 
نیست مگر این که از امام باقر علیه السالم در موارد 
مختلف روایتی ذکر شده است. امام باقر علیه السالم 

با صحابی بزرگ رسول خدا، جابر بن عبداهلل انصاری 
روابط صمیمانه ای داش��ت و برای او احترام خاصی 
قائل بود. برای آن امام، غیر از جابر، اصحاب و راویان 
زی��ادی ن��ام می برند که در بین آنه��ا جابر بن یزید 
جعفی و محّمد بن مس��لم و زراره و حمران، بسیار 

معروفند. شاعر معروف امام نیز کمیت نام دارد.

w حوادث دوران امامت 
ب��رادر امام باق��ر علیه الس��الم زیدبن علی بن 
الحسین پس از ش��هادت امام سجاد علیه السالم 
پرچ��م مخالفت ب��ا بنی امیه را برافراش��ت و افراد 
زیادی را به دور خود جمع کرد. ولی امام باقر)ع( 
او را از قیام مس��ّلحانه من��ع کرد و فرمود: » هنوز 
وقتش نرس��یده اس��ت، و قیام تو در انتها به ضرر 
مسلمین می انجامد.« اما زید زیر بار نرفت و قیام 
کرد و عاقب��ت در اثر اعالن مخالف��ت با بنی امیه 
به ش��هادت رسید. از امام باقر علیه السالم مواعظ 
بسیار ارزش��مندی به یادگار مانده است که تمام 

نسل ها تا قیامت از آن بهره مند خواهند بود.

به مناسبت سالروز شهادت باقرالعلوم)ع(؛

در سوگ
پنجمين سراج

مي گوین��د: ش��یعیان معتقدن��د كه 
درحالي ک��ه  معصومن��د  پیامب��ران 
حضرت موس��ي كه یكي از پیامبران 
اس��ت آن م��رد قبطي را كش��ت و 

خودش چنین گفت: 
َنْفِس�ي  َظَلْم�تُ  ِإنِّ�ي  )َربِّ 
َفاْغِفْر ِل�ي َفَغَفَر َلُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر 

ِحیُم( )قصص: 16( الرَّ
پ��روردگارا! من بر خودم س��تم 
ك��ردم پس مرا ببخش، خدا نیز او را 
بخشید، او بخشنده و مهربان است.

اگ��ر معصوم بود، چ��را مي  گوید: 
)َظَلْمُت َنْفِسي(؟!

كش��تن فرد قبطي، ترك اوالیي 
ب��ود كه موس��ي مرتكب ش��د؛ زیرا 
كش��تن آن ف��رد از نظ��ر ش��ریعت 
ح��رام نبود، به ویژه كه حالت دفاعي 
داش��ت؛ زی��را او دی��د مظلومي در 
چنگال ستمگري گرفتار شده است. 
موس��ي باید به یاري او مي  شتافت و 
نباید او را تنها مي  گذاشت، ولي دفاع 
از مظلوع به كشته شدن فرد ستمگر 
انجامید كه مي  خواس��ت فرد مظلوم 

را اذیت كند.
اینكه مي  گوید }َظَلْمُت َنْفِسي{ 
ب��ه خاطر آن اس��ت ك��ه این عمل 
پیامدي داشت و آن اینکه مأموران 
فرعون، به دنبال موس��ي بودند كه 
او را دس��تگیر كنند و او ناچار شد، 

ف��ورًا خاك مصر را به س��وي مدین 
ت��رك كند و در راه چه س��ختي ها 
و آس��یب ها دی��د و در خود مدین 
نیز ده س��ال ب��ه چوپاني پرداخت. 
تمام این گرفتاري  ها نوعي ستم بر 
خویش بود كه خود را به دشواري 
انداخت نه س��تم بر خ��دا و اینکه 
ِمْن  }هذا  در آیه قبل مي  فرماید: 
�ْیطاِن{ مقص��ود این  َعَم�ِل الشَّ
اس��ت كه این كار نابهن��گام بود؛ 
زیرا اگر موس��ي)ع( صبر مي  كرد، 
س��رانجام این قبط��ي مانند دیگر 
پی��روان فرع��ون در دری��ا غ��رق 
ذاتًا  او  عم��ل  بنابرای��ن  مي  ش��د. 
حرام نبوده، بلكه س��بب ش��د كه 

موس��ي به زحمت بیفتد.

حضرت امام محمد باقر علیه السالم پنجمین امام شیعیان در سال 57 هجری قمری در مدينه 
متولد شد. پدر بزرگوارش امام سجاد علیه السالم و مادر واالمقامش ام عبداهلل است. نسب پدر 

و مادرش ايشان به حضرت فاطمه زهرا علیها السالم می رسد.

آیت اهلل جعفر سبحانی

عصمت پيامبران

سـوگ نامـــه



امام صادق )ع( فرمودند: 
چ��ون مردم در من��ی ، در جای خود ق��رار گرفتند ، از 
س��وی خداوند، منادی ندا می دهد:اگر می خواس��تید 

من راضی شوم، راضی شدم.

اعمال حج 3

یكی از مستحبات شب عید در مشعر الحرام، 
جم��ع آوری ریگ هایی اس��ت كه ب��ه جمرات 
زده می ش��ود، ولی الزم نیس��ت از مشعر باشد، 
بلك��ه باید از حرم باش��د و مّكه و من��ا نیز جزو 
حرم اس��ت و از آنجا كه در سال های اخیر بر اثر 
احداث خیابان ه��ا و توقف گاه های زیاد و حصار 
كشی اطرف برخی از خیابان ها در مشعر الحرام، 
جمع آورِی ریگ دشوار شده و در برخی از موارد 
غیر ممكن است و چون معلوم نیست شب عید 
در مشعر جای مناس��بی كه امكان جمع آوری 
ریگ باش��د، برای توقف بیابید، بنابراین، توصیه 
می شود زائران ریگ ها را در شهر مّكه گردآورند 
و چنانچه در مش��عر نیز در جای مناسبی توقف 
كردن��د، می توانند مجدداً جمع آوری كنند و به 

این استحباب عمل نمایند.
11 . حدود مشعر الحرام اكنون با تابلوهایی 
كه س��مت داخلی آن »نهای�ة مزدلفه« و در 
س��مت بیرونی آن »بدایة مزدلفه« نوش��ته 
شده، مشخص گردیده و از سوی منا تا ابتدای 
ر، كه فاصله اش تا ابتدای منا حدود  وادی محسِّ
300 متر است، ادامه دارد ولی برخی افراد به 
غلط تصور می كنند انتهای مزدلفه، پلی است 
كه وس��ط مشعر احداث ش��ده و مقّید هستند 
ك��ه از این پل نگذرند و این امر س��بب تراكم 
جمعیت قبل از پل می ش��ود. شما می توانید از 
پل بگذرید و پیش از تابلوی »نهایة مزدلفه« 

در جای مناسبی توقف كنید.
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1 � تمام حجاج، چه آنها كه برای اعمال بعد از منا به مّكه رفته اند و چه آنها كه 
به مكه نرفته اند و در ِمنا مانده اند، باید ش��ب یازدهم ذی حجه و شب دوازدهم را از 
غروب آفتاب تا نیمه ش��ب، با قصد قربت در منا باش��ند و اگر از نیمه اول ش��ب را در 

منی نبود باید از نصف شب تا صبح )نیمه دوم( در منی بیتوته کند.
2 � بر این افراد ماندن در منا واجب نیست:

- بیماران و پرس��تاران آنها و دیگر كس��انی كه ماندن در آنجا برایش��ان مش��ّقت 
داشته باشد.

- كسانی كه در مّكه تمام شب از اّول آن تا صبح به عبادت خدا مشغول باشند و 
كار دیگری بجز كارهای ضروری نكنند.

- كسانی كه ترس آن دارند اگر در منا بمانند اموالی از آنها در مّكه از بین برود.
3 � كس��ی كه بیتوته در منا را ترك كند، باید برای هر ش��ب یك گوسفند قربانی 
كند، اّما بر كسی كه تمام شب را در مّكه به عبادت مشغول بوده، كّفاره واجب نیست.

w رمی جمرات سه گانه )سیزدهمین عمل از اعمال حج(
در روز یازدهم و دوازدهم ذیحجه حّجاج باید به هریك از س��ه س��تون هفت عدد 

سنگ بزنند.
وقت رمی: 

از طلوع آفتاب تا غروب است. )چه در روز عید یا در این ایام(.
رمی در ش��ب جایز نیست )مگر كسی كه عذر داش��ته باشد و نتواند در روز رمی 
كند( و اگر مثاًل روز یازدهم، رمی را ترك كرد، باید فردای آن روز قبل از رمی همان 

روز، رمی روز گذشته را قضا كند.
 - بانوان نیز، در شب دهم می توانند رمی جمره عقبه كه از اعمال روز عید است 
انجام دهند ولی رمی جمرات روزهای یازدهم و دوازدهم را بدون عذر نمی توانند در 

شب انجام دهند. 
كیفیت رمی: 

همانگونه كه در رمی جمره عقبه بیان شد.
ترتیب رمی: 

ابتدا باید به جمره اولی سنگ زد و سپس به وسطی و بعد از آن به جمره عقبه.
در روز دوازدهم ذی حجه، بعد از ظهر شرعی حجاج می توانند از ِمنا خارج شوند، 
ولی چنانچه كس��ی آن روز از ِمنا نرود تا آفتاب غروب كند، باید شب سیزدهم را نیز 

در منا بماند و روز سیزدهم جمرات سه گانه را رمی كند.

بيـــتوته در

ِمــنا
دوازدهمین عمل از اعمال و از 

واجبات حج، بیتوته )ماندن شب( 
در ِمنا است.

بانوان 
نیز، در 
شب دهم 
می توانند 
رمی جمره 
عقبه كه از 
اعمال روز 
عید است 
انجام دهند 
ولی رمی 
جمرات 
روزهای 
يازدهم و 
دوازدهم را 
بدون عذر 
نمی توانند 
در شب 
انجام دهند

راهنــــــــــــــما

محمدحسین فالح زاده

چادرهاي دائمي در عرفات نصب مي شود
بنابه اظهارات حبیب زین العابدین معاون 
توسعه مش��اعر در وزارت امور شهرداري هاي 
با  عربس��تان س��عودي، مطالع��ات مفصل��ي 
همكاري دس��ت ان��دركاران ام��ور حج جهت 
نصب چادرهاي دائمي و ضد حریق در عرفات 

صورت گرفته است.
ارتف��اع این چادرها بلن��د خواهد بود و از 
لحاظ طراحي ش��بیه چادرهاي نصب شده در 
فرودگاه جده مي باش��د. مساحت این چادر ها 
ب��ه 8 میلیون متر مربع مي رس��د و گنجایش 

آنها 5 میلیون زائر است.
این چادرها طوري طراحي شده است كه امكان 
دو طبقه ش��دن را دارند و در اینصورت گنجایش 
مشعر عرفات به میزان 71 درصد افزایش و ظرفیت 
آن به 8 میلیون نفر خواهد رسید. وي در خصوص 
پروژه احداث 35 هزار باب سرویس بهداشتي 
در مشاعر مقدس اظهار داشت: مرحله نخست 
این پروژه با ظرفیت 15 هزار دستش��ویي در 
منا، عرفات و مزدلفه در موسم حج سالجاري 

مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

مناســـــــک



اول به فکر همسايه باش
حضرت زهرا)س( فرمودند: اّول باید در فكر مشكالت و آسایش همسایه و نزدیكان و سپس در فكر خویشتن 
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حقیقت حج این نیس��ت كه انس��ان فقط اعمال 
ظاهر را انجام دهد. چنان كه در بعضي از روایات 
آمده اس��ت: مي دانید وقتي حاجي احرام بسته 
است چرا باید به عرفات برود و بعداً بیاید طواف 
كند؟ چون عرفات خارج از مرز حرم است و اگر 
كس��ي مهمان خدا بود اول بای��د بیرون دروازه 
رود، آنق��در دع��ا و ناله كند تا الی��ق ورود حرم 
ش��ود لذا در عرفات )چه شب و چه روز عرفه و 
مخصوص��ًا روز عرفه( دع��اي مخصوص دارد كه 
جزء فضایل برجس��ته و وظای��ف مهم روز عرفه 

اس��ت. حتي اگر كس��ي در عرفات نباش��د نیز 
یكي از فضایل برجس��ته آن روز مسأله دعاست. 
مخصوصًا دعاي عرفه ساالر شهیدان، حسین بن 
علي بن ابیطالب )صلوات اهلل و سالمه علیهما(. 
طبق بیاني كه از امیرالمؤمنین )علیه السالم(
رسیده است: زائر باید ابتدا خارج از محدوده َحَرم 
آنقدر دعا كند و خود را تزكیه و تطهیر كند تا الیق 
ورود مرز حرم شود. از این جهت گفته اند: قبل از 
طواف باید به عرفات یعني بیرون دروازه رود؛ زیرا 
اگر بنده اي بخواهد نزد موالیش حضور یابد ابتدا 

باید پشت در آنقدر بایستد تا اجازه ورود بگیرد. 

w  سّر وقوف در عرفات
حاجی��ان ك��ه در روز نهم به س��رزمین عرفات 
مي روند، آنجا دعا مي كنند تا لیاقت كسب نمایند و 
در حقیقت اجازه ورود به خانه خدا را از خدا مسألت 
كنند. وقتي دع��ا و راز و نیاز به درگاه ذات اقدس اله 
كرده و لیاقت پیدا نمودند، آنگاه به محدوده حرم وارد 
مي ش��وند. اسرار عرفات فراوان است كه حّداقل پنج 

سّرش در آن حدیث مرسل آمده است: 
1 � وقوِف در عرفات براي آن اس��ت كه انسان به 
معارف و علوم الهي واقف ش��ده و از اسرار الهي، نظام 
رباني، نظام آفرینش حق و كیفیت پرورش ذات اقدس 
اله با خبر ش��ود. بداند كه خداوند به همه نیازهاي او 
واقف است و براي رفع همه نیازمندیهاي او تواناست. 
خود را به خدا بسپارد و احساس كند كه فقط بنده 
او و محتاج اوست و نه كس دیگر و فقط او را اطاعت 
كند. طاعت او س��رمایه است و وسیله هر بي نیازي 

است )و طاَعُته ِغناء(. 
2 � بای��د در آنجا عارف ش��ود و بداند كه ذات 

زائران بیت خــدا كـه عازم زيـارت كـعـبه مـقدسه و حرم رسول خدا )صلي 
اهلل علیه و آله( هستند، بايد با آشنايي به اسرار حج و زيارت، اين ضیافت را 

استقبال كنند. 

برای اجازه گرفتن از خدا
به اينجا آمده ای

سرقت در حرم
م  لحرا مسجدا در  باش��ید  داشته  توجه 
و فرص��ت طلب  د س��ودجو  ف��را ا نی��ز 
ره منتظ��ر فرص��ت هس��تند ت��ا  هم��وا
نظیر ش��لوغي  مناس��ب  در محیط هاي 
كنند.  س��رقت  به  م  قدا ا ط��واف  محل 
ئران مورد  ا ینك��ه ز ز جمل��ه دالی��ل ا ا
ین است که  قع مي ش��وند ا س��رقت وا
نمي گنج��د در ح��رم   ن��ان  آ ب��اور  در 

خداون��د ای��ن اتف��اق بیفت��د.

حضور در مسجد الحرام
در تمام مراحل حضور در مسجدالحرام 
و س��ایر اماكن مقدس��ه همواره مراقب 
رفت��ار خود باش��ید و ازانج��ام كارهاي 
بي پای��ه و اس��اس از قبی��ل كن��دن نخ 
پ��رده كعبه جدا خودداري كنید، توجه 
داش��ته باش��ید برخي از اقدامات مانند 
مس��جدالحرام  در  دهان  آب  انداخت��ن 
ئر را درپي  برخورد بس��یار ش��دید با زا

خواهد داش��ت.

زیارتیامنیتی

زائر گرامي! با مطالعه و به كارگيري توصيه هاي 
مربوط به راهنمای  سفر، ضمن كاهش 

آسيب ها و خطرات احتمالي، فرصت استفاده 
هر چه بهتر از معنويت و ترقي و تعالي روحي 

را براي خود و همراهانتان فراهم آوريد چه 
بسا در مواردي، كم توجهي يك زائر به اين 

توصيه ها مي تواند شيريني اين سفر معنوي را 
به كام همه تلخ كند. 



عالقه به دنيا اساس هر خطا
امام علی)ع( فرمودند: اى گروه مردم، نس��بت به محّبت و عالقه به دنیا مواظب باش��ید، چون كه عالقه و محّبت 
به دنیا اساس هر خطا و انحرافى است، و دروازه هر بال و گرفتارى است، و نزدیك كننده هر فتنه و آشوب؛ و 

نیز آورنده هر مصیبت و مشكلى است.
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اقدس اله به صحیفه قل��ب و رمز و راز او آگاه 
اس��ت. یعني آیه كریم��ه: »ِان َتْجَهْر بالقول 
�رَّ و َاخفي«  را در س��رزمین  َفِانَُّه یعَلُم السِّ

عرفات بخوبي درك كند. 
در آیه آمده اس��ت: ش��ما هر حرفي كه 
مي زنی��د و هر كاري را ك��ه انجام مي دهید 
و ه��ر س��ّري را كه در درونت��ان دارید، خدا 
مس��تحضر اس��ت. راز نهانت��ان را مي داند. 
حتي چیزهایي را كه براي خود ش��ما روشن 
نیس��ت، و بطور ناخودآگاه در زوایاي ش��یار 

مغز، قلب و روحتان عبور مي كند. 
اگ��ر انس��ان بداند كه قلبش در مش��هد و 
محضر حق اس��ت همان طور ك��ه گناه زبان، 
دس��ت و پا ن��دارد، گناه خیال��ي و فكري هم 
نمي كند. و یاوه در دل نیز ندارد همان طور كه 
حرف باطل و ی��اوه بر لب ندارد، آرزوهاي یاوه 
در دل نی��ز ندارد. همان طور كه به كس��ي بد 
نمي گوید، بِد كسي را نیز در دل نمي طلبد. و 
همان طوري كه بدنش را تطهیر كرده، قلبش 

را نیز از خاطرات آلوده تنزیه مي كند. 
3 � شایسته است كسي كه در روز نهم در 
عرفات به سر مي برد، از جبل الّرحمه، آن كوه 
رحمت، باال رود. و دعایي را كه گفته اند ساالر 
شهیدان حسین بن علي )صلوات اهلل و سالمُه 
علیه( قسمت چپ آن كوه رو به كعبه ایستاد 
و خواند، بخواند. »َجَبُل الرَّحمه« در سرزمین 
عرفات است. امام سجاد )علیه السالم( فرمود: 
انس��ان وقتي باالي كوه رحم��ت مي رود راز و 
سّر باالي كوه رحمت رفتن این است كه: بداند 
ل مؤِمن و  خداون��د رئوف و رحیم اس��ت »بكُّ

مؤمنة و َیَتوّلي ُكلُّ ُمسِلم و ُمسَلمة«. 

w  رحمت خاّص الهي
خداون��د به هر زن و مرد مس��لمان رئوف و 
مهربان و متولي هر مرد مس��لمان است. گرچه 
والیت خدا نس��بت به همگان تكویني اس��ت و 
ِ الحّق(.  او وليِّ كّل اس��ت. )ُهناِلك الَوالَیُة ِلّ
و گرچه رحمت خدا فراگیر و براي عموم اس��ت 
)َرحَمتي َوِس�َعت ُكّل َش�ئ( ولي در كنار آن 
»رحم��ت عام«، »رحمت وی��ژه« و خاّصي دارد 
كه براي همه نیس��ت. این كه فرم��ود: »َكَتَب 
َرّبُك�م َعلي نفِس�ِه الرَّحم�ه«  و همچنین 
»َرَحمتي َوِسعْت كلُّ شُی َفَسَاُكُتبها ِلّلذین 
َیّتقون«، رحمت خاّص یعني براي متقیان است. 
)َفَسَاكُتُبها ِللذین َیّتقون( من تنظیم و الزم 
مي كنم براي خودم )َفَسَاُكُتبها َعلي نفسي 
ِلّلذی�َن یتّقون(، چون »كَتَب رّبُكم َعلي َنفِسه 
الرَّحم��ة« عه��ده دار یك بخش اس��ت كه خدا 
رحم��ت را بر خودش الزم كرده اس��ت. اما براي 
چه كسي، مشخص نكرده است؛ به عبارت دیگر 
این آیه كه فرمود: »َفَسَاكُتُبها ِللذیَن یّتقون«، 
مش��خص كرده اس��ت كه »رحمت خاص را به 
چه كس��ي مي دهد«. اما مشخص نكرد »بر چه 
كسي الزم مي كنم كه رحمت خاص را بپردازد«. 
از مجموع دو آیه مش��خص مي شود خداوند بر 
خودش الزم كرده اس��ت كه رحمت خاّص را به 
پرهیزكاران بپردازد. جبل رحمت، انس��ان را به 
این راز و رمز آشنا مي كند كه: خدا یك رحمت 
خ��اص دارد براي مرد و زن »با ایمان« و رحمت 
خاّص دیگري دارد براي مرد و زن »مس��لمان«. 
باالي كوه رحمت رفتن، انس��ان را عارف و مزّین 
به این س��ّر مي كند. یعني نس��بت به مرد و زن 
»مؤم��ن« رحمت خاص دارد و نس��بت به مرد 

و زن »مس��لمان« والیت خاّص. انسان یك نوع 
برخورد با انسان هاي دیگر در سراسر عالم دارد و 
برخورد دیگري نیز با برادران و خواهران ایماني و 
اسالمي. وقتي باالي كوه رحمت رفت و به این سّر 
آشنا شد، در رفتار، گفتار و نوشتارش آن را پیاده 
مي كند. این س��ه راز از اسرار پنج گانه سرزمین 

عرفات است. 
w شرط آمر به معروف و ناهي از منكر

4 � منطق��ه اي اس��ت به ن��ام »َنِمرة« كه 
محدوده آن با عالمت هایي مشخص شده است 
كه امام س��جاد )علیه السالم( فرمود: وقتي به 
این منطقه از عرفات رسیدید راز و رمزش این 
اس��ت كه بگویید: »خدای��ا ! من به چیزي امر 
نمي كنم، مگر اینكه قباًل خود ُمؤتِمر باش��م و 
از چیزي منزجر نمي كنم مگر اینكه خود قباًل 
منزجر باشم«. بیان سّر چهارم این است كه: 
هر انس��ان مسلماني عهده دار امر به معروف 
و نهي از منكر است. امر به معروف و نهي از 
منكر یك حكم فقهي دارد و یك س��ّر. حكم 
فقهي اش آن است: اگر كسي عالم به حكم 
ش��رعي بود و دید كه شخصي از روي عمد 
آن حكم را رعای��ت نمي كند، باید او را از 
باب امر به معروف و نهي از منكر راهنمایي 
كند كه البته امر به معروف و نهي از منكر 
غیر از تعلیم و موعظه و ارش��اد اس��ت، امر 
ب��ه معروف و نه��ي از منك��ر جنبه والیت 
و آمریَّ��ت دارد. البت��ه با لس��ان نرم گفتن 
حس��اب دیگري دارد. گرچه ممكن اس��ت 
در بعضي موارد از مصادیق تعلیم، ارش��اد 
و . . . باش��د، ول��ي در حقیقت از عناوین 

یاد ش��ده جداس��ت. 

حضرت 
علی)ع( 

فرمود: زائر 
بايد ابتدا 
خارج از 
محدوده 

حرم آنقدر 
دعا کند 

و خود را 
تزکیه و 

تطهیر کند 
تا اليق 

ورود به 
مرز حرم 

شود.

مالحظات حرم
  از همراه بردن س��جاده هایي كه نقش 
ح��رم ائم��ه  یا عكس ائم��ه را دارد به 
داخ��ل مس��جدالحرام ج��دا خودداري 
كنی��د و از كش��یدن س��یگار در تم��ام 
نقاط مس��جدالحرام حتي در محل هاي 
از دی��د مس��تقیم مام��وران و در  دور 
مس��جدالحرام  طبق��ات  و  ب��ام  پش��ت 
ش��دیدًا خودداري كنی��د.   در حرمین 
ش��ریفین همواره مراقب جیب، كیف و 
مح��ل نگه��داري پول و اش��یاء قیمتي 

خود باش��ید

مراقبت جدي
یكي از مقرراتي كه در مسجدالحرام وجود 
دارد به طور جدي اجرا و بعضا رعایت نكردن 
آن س��بب دستگیري و بازداشت زائران مي 
ش��ود؛ قاعده اي به نام تلصیق است. آقایان 
محت��رم هنگام ط��واف مراقب باش��ند كه 
به هیچ وج��ه بدن آنان ب��ا بانواني كه جلوي 
آن��ان قرار مي گیرند برخ��ورد نكند. عمومًا 
دستگیري به این اتهام در كنارحجراالسود كه 
از ش��لوغي خاصي برخوردار بوده و همواره با 
دوربین هاي مداربسته كنترل مي شود، اتفاق 

مي افتد. 

توصيه های بهداشتی
استفاده  نادرست از توالت فرنگي و پوشیدن 
دمپایي ابری و نا مناس��ب در سرویس هاي 
بهداش��تي موجب زمین خوردن و آس��یب 
هاي جدي مي شود.  خروج از محل كاروان 
در ساعت هاي گرم روز موجب گرمازدگي 
و عواق��ب وخیم��ي خواهد ش��د.  حتما در 
زم��ان خ��روج از كاروان بطري آب س��الم 
براي نوش��یدن همراه داش��ته باشید.  افراد 
مسن در صورت رعایت نكردن توصیه هاي 
پزشكي، در طول سفر حج دچار فراموشي 
و مجبور به بازگشت به ایران خواهند شد.

بهداشتی امنیتیزیارتی



امام علی )ع( فرمودند:  
بزرگترین مقررات حج چهار است، اول احرام از میقات معّین 
كه پیش از رسیدن بآن و بعد از گذشتن از آن درست نباشد 
مگر برای عذری، دّوم گشتن دور خانه كعبه،  سّوم سعی بین 

صفا و مروه، چهارم وقوف در عرفه و مشعر.

استاد حسین انصاریان

دریچه اي به فقه مذاهب 
اسالمي )11(

نماز طواف
الف( امامیه: نماز طواف از واجبات 
عمره و حج است كه پشت مقام ابراهیم 

انجام مي شود.
ب( س�ایر مذاه�ب: مالكیه نیز 
مانند ش��یعه نماز طواف را واجب مي 
دانن��د، ول��ي گزاردن آن را در پش��ت 

مقام ابراهیم الزم نمي شمرند.
از نظر دیگر مذاهب یعني حنبلیه 
و حنفیه و ش��افعیه نماز طواف سنت 
اس��ت. البته حنفیه آن را سنت موكد 

دانسته اند.
سعي صفا و مروه

در وجوب سعي صفا و مروه و تعداد 
اش��واط آن واینكه باید از صفا ش��روع و 
به مروه ختم گردد. به جز حنفیه س��ایر 
مذاهب اسالمي اتفاق نظر دارند. حنفي 
ها، س��عي را فریضه نمي ش��مرند و آن 
را س��نت موكد مي دانن��د، از ابوحنیفه 
روایت است: شروع از صفا شرط نیست 
و چنانچه از مروه آغاز كند تكلیفي براو 
نیست. در حالي كه از نظر سایر مذاهب، 

چنین سعیي باطل است.
گفتن��ي اس��ت تمام��ي مذاه��ب 
اس��المي براین نظرند كه بجز س��عي 
صف��ا و مروهي واج��ب، كه در عمره 
و حج انجام مي ش��ود، س��عي صفا و 
مروه مستحب، نظیر طواف مستحب 

ش��رعاً ثابت نیس��ت.
تعداد افعال عمره تمتع

الف( امامیه: 1( احرام 2( طواف 
3( نماز طواف 4( سعي 5( تقصیر 

همچون  ه��م  مالكیه  نظ��ر  ب��ه 
پنج  تمت��ع  عم��ره  اعم��ال  ش��یعه 

عم��ل خواه��د ب��ود.
ب( س�ایر مذاهب: 1( احرام 2( 

طواف 3( سعي 4( تقصیر
به ج��ز مالكیه نماز ط��واف از اعمال 

واجب عمره محسوب نیست.
نتیجه گیري:

اختالف��ات موج��ود در امور فقهي 
میان مذاهب اسالمي، در حّد اختالفات 
مجته��دان  فت��اواي  می��ان  موج��ود 
گوناگون اس��ت، و این تفاوتها دلیل بر 
عداوت و تفرقه میان مسلمانان نیست 
وهمگ��ي مي توانند با تمس��ك به آیه 
شریفه: »واعتصموا بحبل اهلل جمیعًا و 
ال تفرقوا« با وحدت كلمه، حول كلمه 
توحید، گرد هم آیند و توانایي خویش 
را صرف مقابله با دش��منان مش��ترك 
خویش به وی��ژه صهیونیزم بین الملل 

كنند.
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w براي هدایت نا اهالن و توفیق نیافتگان دعا کند.
w به همه به ویژه به انس��ان هاي عالم و دانشمند 

و با کرامت و صاحب نام، احترام گذارد.
w از دوس��تاني که میهمان او مي شوند، استقبال 
کرده و هنگام رفتنشان آنان را چند قدم بدرقه نماید.
w از س��رفه و عطس��ة بلند � که گوش خراش و 

سبب رنجش دیگران شود � بپرهیزد.
w لطف و احس��ان دیگران و هدیة آنان را بپذیرد 

و از قبول آن امتناع نورزد.
w به افراد پیر و سالخورده احترام بگذارد و شأن 

آنان را رعایت نماید. 
w در حض��ور دیگران با دوس��ت و هم اتاقي اش 
درگوش��ي صحب��ت نکن��د؛ زی��را این عمل، س��بب 

برانگیختن سوءظن است.
w سخن خوب و مفید دیگران را قطع نکند، و با حوصله 
و بردباري گوش فرا دهد؛ شاید حقیقتي به گوش او برسد 

که عامل تحولي شگرف در زندگي اش گردد.
w در صورت اش��تباه و خطاي دیگران، نسبت به 
وي کین��ه و کدورتي به دل نگی��رد، که خداوند دل 

کینه دار و آلوده به کدورت را دوست ندارد.
w از ورود به حریم ش��خصي و زندگي خصوصي، 

و پرسش از امور پنهان دیگران به شدت بپرهیزد.
w از زائ��ران موفق و آنان که در عبادت پروردگار 
و خدمت به خلق نش��اط دارن��د، الگو بگیرد و در آن 

راستا تالش نماید.
w نس��بت به همه خوش��بین باش��د و خود را در 
عب��ادت و خدمت و انج��ام کار خیر مقصر بداند، و از 

بدبیني � که از حاالت شیطاني است � بپرهیزد.
w از تفّحص و تجّس��س نقاط ضعف دیگران، آن 
هم با هدف ضربه زدن به ش��خصیت آنان، که در این 

سفر میهمان خدا هستند، جداً بپرهیزد.
w در آش��تي دادن زائراني که احیانًا با یکدیگر قهر 

کرده اند، بکوشد. 
w به نماز اول وقت و به خصوص به جا آوردن آن 
در حرمین شریفین اهمیت داده، در صف نمازگزاران 

شرکت کند.
w به هنگام اذان و ش��روع نماز، از رفتن به سوي 
هتل جداً خودداري کند که این عمل، ضربه زدن به 

مکتب اهل بیت )علیهم السالم( و تشیع خواهد بود.
w از پرس��یدن احکام مناس��ک ح��ج از روحاني 
کاروان ابداً ش��رم و حی��ا نکند که گاهي ندانس��تن 

مسأله اي، سبب بطالن حج خواهد شد.
w در هنگام اس��تراحت دیگران، پس از ناهار و یا 
ش��ام س��کوت و آرامش را رعایت کرده، باعث ایجاد 

مزاحمت براي دیگران نشود.
w از دس��ت دادن و روبوسي با دیگران در صورت 
بیماري و به ویژه س��رماخوردگي به شدت بپرهیزد؛ 
چرا که این کار ممکن اس��ت بیماري را به فرد مقابل 

انتقال دهد و اسباب زحمت گردد.
w ام��ور و وظائ��ف عموم��ي خود را ب��ر دیگران 
تحمی��ل نکند و خود را میان دیگران تافتة جدا بافته 
نداند؛ بلکه س��عي کند با کمک ب��ه دیگران باري از 
دوشش��ان بردارد، ک��ه این خود نوع��ي عبادت و در 

حقیقت اطاعت خداست.
w ب��ه قوانی��ن و مقررات و س��نن عرفي کش��ور 
عربس��تان احترام بگ��ذارد، که احترام ب��ه مقررات و 
اجراي آنها نشانة شخصیت ایران اسالمي و مسلمان 

ایراني است.
w از ضرب��ه زدن به ش��خصیت دیگران و کوچک 
ش��مردن آنان که میهمان خداي مهربان هستند، به 

شدت بپرهیزد.
w به پیماني که به عنوان توبه، یا اداي مناس��ک با 
خدا بس��ته و یا به تعهدي که نسبت به دیگران برعهده 
گرفته، وفادار باشد که وفاي به عهد، نشانة ایمان به خدا 

و قیامت، و از ارزش هاي انساني است.

23 نكته اخالقي

رعايت حقوق و 
شخصيت زائران 

زائر بايد توجه داشته باشد که براي حفظ 
حقوق و شخصیت ديگر زائران و هر 

مسلماني، رعايت برخي چیزها الزم است، تا 
موجب آزردگي کسي نشود و حّجي مقبول 
از خود به يادگار بگذارد. در زير برخي از 

اين امور را يادآور مي شويم:



امام صادق )ع( فرمودند: 
وقتی كس��ی از منی كوچ كرد ، فرش��ته ای دست خود 
را بر ش��انه ه��ای او می گذارد و می گوی��د: عمل، از 
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دیشب ساعت 11 رفتیم حرم. احساس کردم دوست دارم از طرف مروه وارد شوم. 
یکراست به آنجا رفتم. یکباره سنگ های مروه را دیدم.

مروه سالم!
این قدر واقعی بود که به او سالم کردم، با او حرف زدم، مثل این که دو دوست قدیمی به هم 
رس��یده باش��ند. با روِی باز مرا در آغوش خود گرفت. به آغوشش رفتم و های های گریستم، گریه 

شوق دیدار؛
در گریه ام دنیا حرف بود، دنیا دلتنگی بود، دنیا درد و دل بود، دنیا آرزو بود!

نشستم، شروع کردم به خواندن قرآن، اتفاق عجیبی افتاد، ...، هر چه می خواندم می فهمیدم، 
هر چه می خواندم به دلم می نشست؛

یک دفعه قداست این سرزمین را با تمام وجود درک کردم؛ انگار در زمان نزول آن سوره بودم؛ 
انگار در س��رزمین وحی بودم، در زمان پیامبر)ص(، همراه علی )ع(، همراه همه صحابه؛ از هیجاِن 
این احس��اس های های گریه کردم؛ می خواس��تم آن را حفظ کنم؛ می خواس��تم آن را از دس��ت 
ندهم؛ گریه کردم، توبه کردم، دوباره اس��الم آوردم و مس��لمان ش��دم،...، و بعد آرزو کردم؛ آرزوی 
درک ق��رآن، درک نم��از و محبت اهل بیت )ع( و مردن در این 3 عش��ق، آرزوی درک عبودیت و 

پرستش خداوند!
مروه واقعا زنده بود؛ او دوس��تی بود که انگار بعد از س��الها یکدیگر را پیدا کرده بودیم و با هم 
حرف می زدیم؛...؛ مروه من هنوز با تو حرفها دارم، باید جریان همه سالهایی که از تو دور بودم را 
برایت بگویم؛ یک دفعه نگاهم به صفا افتاد؛ صفا هم زنده بود؛ از دور به او سالم کردم، ...، با او هم حرفها 

زدم، از صفا، صفای دل را خواستم؛ خداوندا! تو را شکر، شاید که صفا و مروه را درک کرده ام!
                              ف.خ از کاروان 17631 تهران- چهارشنبه 17 مهر 1392

مطالب

ارسالی

زائران مسـلمان شــدم

تا همین چند روز پیش ش��اید کوهی از ادعاها بودم! ادعای بلد بودن، ادعای صبر و بردباری، ادعای تواضع! 
ادعای اشتیاق و محبت خداوند، ادعای بندگی، ادعای بخشندگی و گذشت، ادعای اخالق، ادعای آماده بودن، 

ٌة لکم ...« که به امام زمانم می گفتم. یعنی من آماده یاری شما هستم! ادعای »و ُنصَرتی ُمَعدَّ
خالصه بی آن که حواس��م باشد، پش��ت دیوارهای بلند ادعا گم شده بودم. کاش یک نفر می آمد و 

پیدایم می کرد...
مدتی هس��ت که خداوند در یک عملیات فش��رده، یکی یکی مرا با ادعاهایم می آزماید و من با آنها 
یکی یکی فرو می ریزم. حاال کم کم دارم خودم را بهتر می شناسم. آن چهره پنهان شده پشت دیوارها 
دارد آش��کار می ش��ود. دیگر با چه رویی باید حرم رفت؟! با چه رویی باید با خداوند سخن گفت؟ با چه 
رویی اصاًل می ش��ود با یوس��ف فاطمه نجوا کرد؟! راستی اگر گفتند که تو در برون چه کردی که درون 

خانه آیی، چه جوابی دارم؟
خدایا! حاال دوباره دارم به مس��جدالحرام می آیم. با ادعاهای تکانده ش��ده! خدایا از کوه یخ وقتی که 
یخ هایش آب ش��وند، هیچ نمی ماند! خدایا مدعی،  همه چیزش ادعاس��ت. وقتی ادعاها بریزند، عجیب 

تهی دست می شود ... حاال بنده تهی دست تو در مقابل درهای مسجدالحرام ایستاده است.
ق علیه با لَجَنئ...« الهی » سائُلَک فقیُرَک ِمسکیُنَک ِبباِبک. فتصدَّ

این بار چیزی در بس��اطم نیس��ت که در مقابلش از تو توقعی داش��ته باشم. هرچه از سوی تو بیاید، 
تفّضل توست. خدایا تو بنده ای را که با تو تنها شده، تنها رها نخواهی کرد...

الس��الم علیک یا صاحب الزمان. س��الم آقا! می شود این بار نه به عنوان منتظر، نه به عنوان شیعه و 
نه حتی به عنوان محب! نه به عنوان آن که آماده اس��ت و نه به هیچ عنوان دیگری، فقط به عنوان یک 
»هیچ« زیارت آل یاس��ین بخوانم؟ دیگر توقع جواب ندارم. همین که اجازه سالم به من بدهید، از سرم 

هم زیاد است. اگرچه شما بزرگ هستید و بزرگوار و در سالم کردن نمی شود بر شما پیشی گرفت...
آقا! همه این ها را گفتم، ولی دلیل نمی شود که یک »هیچ« هیچ آرزویی نداشته باشد! »هیچ« ها 
هم برای خودش��ان آرزوهایی دارند دیگر. البته اگر یک »هیچ« آرزویش »همه چیز« باش��د، دیگر نوبر 

است! آقا شما »همه چیز« هستید و من باز هم شما را آرزومندم ...
زینب توکلیان از کاروان حضرت زهرا)س( شیراز 

ُمدعی بودم ولی ديگر نيستم!

دلنوشــــــــــــتهزائر نامــــــه
هوالمحبوب

سفر حج از آن سفرهایی است که تا دعوت نشده 
باشی هرگز زمینه رفتن آن به وجود نخواهد آمد. چه 
بسیار افرادی که هم توانایی جسمی و هم استطاعت 

مالی دارند ولی توفیق زیارت ندارند.
مرضیه کریمی. دبیر آموزش و پرورش 
ناحیه یک قزوین. کاروان 37005

اسرار عرفات
حاج��ی از مکه هجرت می کن��د و به عرفات، 
بیابانی عرفانی می رسد. بیابانی که محل شناخت 
است ش��ناخت حق و دریافت نور جایی که کس 
دیگری را به جز مس��لمانان نمی شناس��د. حاکم، 
وزیر، دولتمرد و رعیت امتیازی بر یکدیگر ندارند. 
حاجی در عرفات به دنبال گمش��ده ای می گردد 
ک��ه از دید ما و نظرها پنهان اس��ت. چش��مهای 
ناس��وتی اس��ت که پرده را کنار می زند و حجاب 
را ب��ر طرف می کند تا به نور جمال بقیه اهلل)عج( 
روشن ش��ود. قلب های رقیق و عاطفه مند است 
ک��ه در عرفات در محضر حق حض��ور می یابد و 

اشک می بارد و سرانجام ثمر می گیرد.
عرف��ات آیتی از آیات الهی اس��ت. نش��انه ای 
از رحمت حق اس��ت. در عرف��ات میزبان قائم آل 
محمد)عج( اس��ت. آدمی در ای��ن  مکان با دیدن 
دریای مواج سپیدپوش��ان به یاد صحرای محش��ر 
می افتد که همه انسانها برای حساب رسی اعمال 
در آنجا گرد می آیند. این دریای مواج انس��انی از 
چ��ه روی به اینجا آم��ده اند؟ آیا در این جا جز از 
نشاط روح و صفای تعالی و جستجوی حق طلبانه 

چیزی از دنیا و تجمالت آن وجود دارد؟
 امیر رنجبر بافقی کاروان فجر. بافق

 فلسفه اعمال منی
منی بر وزن رضا یعنی امید و آرزو

از عرف��ات و مش��عر ک��ه می گ��ذری به منی 
س��رزمین عش��ق و آرزوها قدم م��ی گذاری. پس 
آرزوی��ت را از خدا بخ��واه. اما آنچه ب��ر تو حالل 
نیس��ت و اس��تحقاق آن را نداری آرزو نکن. امام 
صادق)ع( درباره علت نامگذاری این س��رزمین به 
من��ا فرمودند: هنگامی ک��ه جبرئیل در این محل 
بر ابراهیم)ع( گفت: »تّمن ابراهیم« یعنی ابراهیم 
آرزوی خود را بیان کن این مکان منا نام گرفت و 

آروز در منا به معنای آرزوی دنیوی نیست.
رمی جمرات در منی از مسلم ترین ارکان اعمال ایام 
تشریق است. ابلیس برای بار اول در جمره عقبه خود را 
بر حضرت ابراهیم)ع( نمایاند و آن حضرت با سنگ ریزه 
ای او را دور ساخت و ابلیس بار دیگر در جمره وسطی  
راه را بر ابراهیم بست و ابراهیم بار دیگر او را از خود دور 
س��اخت. اینک تو با رمی جمره در انداختن سنگ بر 

شیطان ظاهر، شیطان درون خود را نیز سرکوب کن.
طیبه محمودی نیا کاروان فجر بافق



ثبات نسبی قيمت ارز و سکه
قیمت س��که طرح جدید با 2 هزار تومان کاهش 957 هزار تومان و نرخ 

دالر در بازار بدون تغییر قابل ذکری 3040 تومان فروخته شد.
دیروز قیمت همه س��که های بهار آزادی نس��بت به روز گذش��ته اندکی 

کاهش یافت. 

اخبار حج

باران رحمت در عرفات و 
مكه باريد

به گزارش پایگاه اطالع رساني حج، 
عصر چهارشنبه 18 مهر ماه بدنبال 
بارش رحمت الهي در س��رزمین 
مقدس مشاعر و مكه مكرمه، رئیس 
سازمان حج و زیارت باتفاق رئیس 
س��تاد مكه مكرم��ه و مدیر دفتر 
نمایندگي س��ازمان در عربستان 
و تني چند از مس��ئولین ذیربط از 

منطقه مشاعر بازدید كردند.
در این برنامه رئیس مؤسسه 
مكاتب  و مس��ئولین  مطوفی��ن 
میدان��ي حضور فعال داش��تند و 
قول دادند به اذن خداوند با اتخاذ 
تدابی��ر الزم در رون��د برپاكردن 
چادرها خللي پیش نخواهد آمد و 
تسهیالت الزم براي حجاج فراهم 

خواهد شد.
بنا به پیش بیني هاي قبلي و 
كمي قبل از ش��روع بارش باران 
در مشاعر مقدس و مكه مكرمه 
ط��رح تفصیلي مقابل��ه با بارش 
باران و راه افتادن س��یل توسط 

دفاع المدني به اجرا درآمد.
ب��ر اثر ب��ارش باران تع��دادي از 
چادرهاي نصب شده در عرفات فرو 
افتاد و صفحات فلزي دیوار هاي حائل 

دور چادرها به اطراف پرتاب شد.
بیني سازمان  براساس پیش 
هواشناسي بارش هاي متفرقه توام 
با وزش بادهاي سطحي در طول 
روز پنج ش��نبه در مش��اعر ادامه 
داش��ت و دماي منا و مزدلفه به 
41 درجه سانتي گراد، در عرفات 
ب��ه 40 و درمكه ب��ه 41 درجه با 

میزان رطوبت 50٪ رسید.
زائران بی��ت اهلل الحرام فردا 
از مكه مكرمه بس��وي صحراي 

عرفات كوچ خواهند كرد.
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میقاتها به تناس��ب مسیر ورود حجاج متفاوت هس��تند. پیامبر )ص( برای مردم و ساکنان مدینه، ذوالحلیفه، برای 
مردم شام، جحفه، برای اهل نجد و یمن، قرن المنازل و برای اهل یمن یلملم را میقات قرار دادند که به شرح زیر در 

مسیرهای ورودی مکه قرار دارند.

 w ذوالُحلیفه )مسجد شجره( 
)مسجد شجره = آبار علی)ع« این مسجد که در بخش مدینه از آن سخن خواهیم گفت، در هشت کیلومتری جنوب 
غربی شهر مدینه قرار دارد و میقات کسانی است که از مدینه به مکه می روند. پیامبر اکرم )ص( در سه سفر عمره و یک 

سفر حج تمتع در این میقات محرم شدند:
1 � در سال صلح حدیبیه که موفق به انجام عمره نشدند. )ششم هجری(

2 � عمره ناَشَده )سال هفتم هجری(
3 � فتح مکه )سال هشتم(

4 � حجة الوداع )سال دهم هجری(

w ُجحفه
»ُجحفه« در 189 کیلومتری شمال غربی مکه و 17 کیلومتری جنوب شرق شهرک رابغ واقع و میقات اهل شام، 
مصر و سرزمینهای دیگری است که از این مسیر وارد مکه می شوند. امروزه کسانی که از جّده به مّکه می آیند در 
مسجد جدیدی که به جحفه معروف است و سعودیها آن را ساخته اند محرم می شوند. این مسجد 900 متر مساحت 
دارد. منطقه »غدیر خم« در نزدیکی جحفه )حدود چهار کیلومتری آن( قرار دارد.  بعضی نیز گفته اند پیامبر)ص( 
خطبه غدیر خم را در جحفه ایراد فرموده اند. این مکان در گذشته آباد و آن را »َمْهَیَعه« می خواندند که از آغاز غدیر 
خم تا ساحل دریای سرخ امتداد داشته است. بعدها این مکان به وسیله سیل تخریب و به همین علت آن را ُجحفه 

)یعنی محلی که سیل بر آن وارد شد = جحف السیل( نامیده اند. 

w وادی عقیق
این وادی در 94 کیلومتری شمال شرقی مّکه بوده و میقات کسانی است که از راه  عراق و نجد به مکه می روند. 

اوایل این وادی را »مسلخ« و اواسط آن را »غمره« و پایان آن را »ذات ِعرق« گویند.

w َقْرُن الَمنازل
این مکان در 94 کیلومتری جنوب مکه قرار دارد و میقات کس��انی اس��ت که از نجد و طائف )جنوب مکه( 

از جاده ریاض � طائف به حرم وارد می شوند.

 َقْرن به کوه کوچکی گفته می شود که از کوهی بزرگ جدا افتاده باشد. در این منطقه دو مسجد در 1402 
ق ساخته شده است. یکی میقات السیل الکبیر و دیگری مسجد وادی محرم.

ميقات؛ جايی که حاجی محِرم می شود
کسانی که برای انجام عمره يا تمتع، عزم سفر به مکه معظمه را دارند و ساکن 

خارج میقاتها هستند بدون ُمحرم شدن حق ورود به اين شهر را ندارند. نقاطی 
را که حجاج در آن محرم می شوند »میقات« گويند.

میــــقات حج

بيماري خطرناكي در ميان 
حجاج مشاهده نشده است

روزنامه عربستاني »الریاض« 
در گفت و گویي با دكتر »عبداهلل 
الربیعه«، وزیر بهداشت عربستان 
س��عودي اع��الم ك��رد تمام��ي 
امكان��ات بهداش��تي ب��راي ارائه 
بهترین خدم��ات به حجاج بیت 
اهلل الحرام فراهم ش��ده است. وی 
تمامي  بهداش��تي  وضعی��ت  تا 
حجاج سرزمین وحي مناسب و 

اطمینان بخش است.



برگ��زاري مراس��م برائ��ت از مش��ركین از 
دس��تاوردهاي بدی��ع آن پیر س��فر كرده و 
ت��داوم آن از منوی��ات رهب��ر فرزانه انقالب 
اسالمي حضرت آیت اهلل العظمي خامنه اي 
)حفظه اهلل تعالي( اس��ت و بر همگان فرض 
است كه براي برگزاري هرچه باشكوه تر آن 
با هَم��ت و كار مضاعف ت��الش نماییم. لذا 
خواهشمند است براي ایجاد نظم و انضباط 

بیشتر مراسم به نكات زیر توجه فرمایید:
ب��ه منظور س��اماندهي نیروهاي معرفي 
ش��ده در ام��ر انتظامات و صوت مراس��م از 
كلیه مدیران محترم مجموعه ها درخواست 
مي ش��ود به آنان تأكی��د فرمایید  حداكثر 
ساعت 8 صبح روز عرفه خود را به مسئولین 
محورها در خیام بعث��ه مقام معظم رهبري 

)مكتب 1( معرفي نمایند.
شروع مراسم رأس ساعت 9:30 و پایان 
آن 10:45 م��ي باش��د. لذا ترتیب��ي اتخاذ 
فرمایید كه زائرین محترم حداكثر تا ساعت 
9 صب��ح در محل برگزاري مراس��م )مكتب 
هاي یك، دو، س��ه و  چه��ار( حضور به هم 
برس��انند و ت��ا قبل از اعالم خاتمه مراس��م 

جلسه را ترك ننمایند.
مكت��ب هاي ی��ك، دو، س��ه و چهار به 
عنوان چادرهاي مهمان پذیر معرفي ش��ده 
ان��د و كلی��ة كاروان ه��اي مس��تقر در آن 
بایس��تي رأس ساعت 8 صبح براي پذیرایي 
و اسكان زائرین عزیزي كه از سایر مكتب ها 

مي آیند آمادگي داشته باشند.
براي پیش��گیري از ازدح��ام جمعیت و 
راهنمایي زائرین محترم در مس��یرها ورود 
و خ��روج به مكت��ب هاي مذكور از نقش��ه 
استفاده شود. لذا الزم است مدیران محترم 
قبل از حرك��ت زائرین، خود ب��ا حضور در 
منطقه نس��بت به شناسایي مسیرهاي تردد 

اقدام نمایند.
زائرین محترم از هر گونه شعار در طول 
مس��یر رفت و برگش��ت به مح��ل برگزاري 
مراسم و حمل پالكارد غیر از موارد مصوبي 
ك��ه از طریق بعثه مقام معظم رهبري اعالم 

خواهد شد جداً خودداري نمایند. 
از آوردن زائرین سالخورده به ویژه افراد 

ویلچري خودداري گردد.
پس از اس��تقرار در محل مراس��م برائت 

از مش��ركین پرچم ها و عالمات كاروان ها 
برافراشته نباشد.

همكاري با ب��رادران انتظامات مراس��م 
كه در طول مس��یر و محوطه مراسم حضور 

دارند مورد تأكید مي باشد.
در هنگام برگزاري مراسم از ایستادن و 

فیلمبرداري زائرین جلوگیري شود.
از انجای��ي كه در محل برگزاري مراس��م 
ام��كان توزیع آب آش��امیدني وج��ود ندارد 
ترتیب��ي اتخاذ گ��ردد تا زائری��ن محترم یك 
بطري آب )نیم لیتري( به همراه داشته باشند.

در پایان ضمن تش��كر از مدیران محترم 
كاروان ه��ا به اطالع مي رس��اند از آن جایي 
كه مراس��م برائت از مشركین به موقع خاتمه 
خواه��د یافت و فرصت كافي براي بازگش��ت 
زائرین و نیت وقوف وجود دارد؛ شایسته است 
به زائرین محترم این اطمینان داده ش��ود كه 
نگ��ران وقوف و اعمال روز عرفه نباش��ند و تا 

پایان مراسم در محل حضور داشته باشند.
مجید آخوندزاده

مشاور نماینده ولي فقیه و دبیر 
ستاد مراسم

هرساعت 164 نفر متولد و 40 نفر در کشور می ميرند
مدیرکل دفتر اطالعات آمار جمعیتی س��ازمان ثبت احوال کش��ور با اعالم آمار ش��ش ماهه نخست امسال در دو 
واقعه والدت و فوت، از افزایش 2.5 درصدی تولد کودکان در کشور نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 

خبر داد.
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نكات قابل توجه مدیران محترم مجموعه ها و كاروان ها
چگونگي حضور زائرين در مراسم برائت از مشركين

زائرين 
محترم از 
هر گونه 
شعار در 

طول مسیر 
رفت و 
برگشت 
به محل 

برگزاري 
مراسم 

و حمل 
پالكارد غیر 

از موارد 
مصوبي كه 

از طريق 
بعثه مقام 

معظم 
رهبري 

اعالم 
خواهد 

شد جدًا 
خودداري 

نمايند. 

نجفي: گردشگران براي ورود به ايران 
مشكل رواديد نخواهند داشت

ته��ران - رئیس س��ازمان می��راث فرهنگي، 
صنایع دس��تي و گردشگري از ارائه تسهیالت 
به گردشگراني كه از ایران دیدار مي كنند، در 
قالب س��ه گروه كشور هدف خبر داد و گفت: 
از این پس گردش��گران ب��راي ورود به ایران 
مش��كل روادید نخواهند داشت، اما باید سایر 

مشكالت نیز در این زمینه برطرف شود.

ايران با بسته جديد به ژنو می رود
منابع دولتی از ارائه بس��ته جدید پیشنهادی 
ایران به گ��روه 1+5 در نشس��ت آتی در ژنو 

خبر داده اند.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار مهر، دفت��ر وین 
خبرگزاری دولت طی گزارش��ی از ارائه بسته 
جدید پیشنهادی از سوی ایران به گروه 5+1 

در نشست ژنو خبر داد.
دور بع��دی گفت  و گوه��ای ایران با گروه 
1+5 در روزه��ای23 و 24 مه��ر م��اه در ژنو 

برگزار می شود.

دبیر ستاد برائت از مشرکین در حج تمتع 92 با اعالم آمادگی برای برگزاری این مراسم در روز عرفه از 
زائران خواس��ت توصیه های این س��تاد را برای حفظ نظم وهماهنگی و شکوه بیشتر تر مراسم یاد شده 

به خوبی رعایت کنند.
  مجید آخوندزاده به نش��ریه زائر گفت: مراس��م برائت از مشرکین از میراث های گرانقدر امام راحل 

است که برگزاری آن همواره مورد تاکید رهبر معظم انقالب نیز بوده است.
وی اف��زود: ب��ه گفته امام راحل ح��ج ابرهیمی با برائ��ت معنا پیدا می کند ب��ه همین منظور 
ما نیز مانند س��الهای گذش��ته برنامه ریزی کرده ایم که مراس��م امس��ال با ش��کوه کامل و نظم 

بیش��تر برگزار ش��ود.
آخوندزاده در این باره گفت: چادرهای بعثه مقام معظم رهبری که محل اصلی برگزاری مراسم است 
قدری بلندتر از بقیه چادرها تعبیه ش��ده اما برای چادرهای ایرانی مس��تقر در عرفات در مکاتب یک تا 
چهار امکانات صوتی فراهم شده و از مدیران کاروان ها خواسته شده طوری برنامه ریزی کنند تا زائرین 

مکاتب 5، 6، 7، و 8 به چادرهای مکاتب یک تا چهار هدایت و در آنجا مستقر شوند. 
وی با اش��اره به تالش هایی که برای برگزاری مراس��م برائت از مش��رکین صورت می گیرد، گفت: 
س��ازماندهی ما با کمک 500 تا 550 نفر از کس��انی که عموما  از عوامل باس��ابقه کاروان ها و نیروهای 
س��تادی هس��تند، صورت می گیرد. هیچکدام از این همکاران ما برای این کار نیامده اند اما با عالقه و 

اعتقاد کامل به ما برای این کار کمک می کنند.
آخوندزاده از مدیران کاروان ها خواس��ت ضمن رعایت نظم در هنگام برگزاری و هنگام برگش��ت، از 

سردادن شعارهایی که در برنامه پیش بینی نشده است خودداری کنند.

 اعالم آمادگی ستاد مراسم برائت از مشرکين برای روز عرفه



پی��امکباران

نگاه

شعر

لغت نامه

عظمت
م��ا عظمت��ی نداریم. همی��ن اندازه 
عظم��ت داری��م ک��ه می ایس��تیم 
بعد همی��ن را در رک��وع نصفه می 
کنیم، س��پس در سجده به خاک بر 

میگردیم.
مرحوم آیت ال بهجت )ره(

تنه��ا گوش��ه ای از نگاه خ��دا برای 
خوش��بختی انسان کافیست. تمامی 

حاجیان را به نگاهش می سپارم. 
امامي راد سبزوار

س��الم! خدایا آمده ای��م تا من 
ه��ا را فرام��وش کنیم،همگی یکی 
شویم. بارالها آمده ایم تا درعرفات 
قیام��ت را ب��ه چش��م دل ببینیم. 
یا ارح��م الراحمین گناه��ان ما را 
ببخش و ی��ک لحظه پس از آن ما 

را ب��ه خ��ود وامگ��ذار. آمی��ن. 
باقرزاده 
کاروان 39009 قاینات

من و خداوند هرروز صبح فراموش 
می کنی��م،   او خطاهای مرا،     و من 
لطف او را! حجکم مقبول همسفران 

عزیز و التماس دعا. 
شریف مقدم
کاروان 39009قاینات

خدای��ا کمک��م کن ت��ا روزعرفه 
درصح��رای عرفات چش��مم لیاقت 
دیدن آق��ا و موالیم را پی��دا کند و 
نسیم ورود آقا و موالیم را استشمام 
نمای��م و زبانم ازعم��ق وجودم فرج 

ایشان راطلب نماید. 
اکبرحق شناس کاروان 
13050 اصفهان

اسام در مذمت دروغ گویی 
چه نظری دارد؟

در اسللام به راستگويی اهميت 
زياد داده شده و راستگويی از فرائض 

و دروغ گفتن از گناهان است. 
» به  می فرمايللد:  کريللم  قللرآن 
درسللتی مردان و زنان مسلللمان و 
مللردان و زنان با ايمللان و مردان و 
زنللان عابد و مردان و زنان راسللتگو 
و مللردان و زنان شللکيبا و مردان و 
زنان خاشع و فروتن و مردان و زنان 
صدقه دهنده و مللردان و زنان روزه 
دار و مللردان و زنانللی که محافظت 
کننللد فللروج خللود را از حرام و 
مردان و زنان بسلليار يللاد کننده 
خدا، برای ايشان خداوند آمرزش 
کرده  آمللاده  بللزرگ  پاداشللی  و 

اسللت.« )احزاب ، 35( 
از نبی اکرم   اسللت: »سه خصلت 
از نشانه های منافق است؛ چون سخن 
راند، دروغ گويد؛ و هر گاه امينش قرار 
دهند، خيانت کند و چون وعده کند، 

خاف کند.« 

مزدلفه
مزدلفه نام دیگر مش��عرالحرام است 
که محلی اس��ت میان عرفات و منی 
که پس از وادی یا درة مأذمین قرار 
دارد و حج��اج بای��د بع��د از غروب 
شرعی روز عرفه یعنی پس از پایان 
وق��وف اختیاری در عرف��ات به این 
س��مت حرکت کنند تا از آن هنگام 
تا طل��وع آفتاب روز دهم ذی الحجه 
هم��ان روز اعم��ال مخص��وص این 
م��کان را انج��ام دهن��د وق��وف در 
 ای��ن م��دت از ارکان ح��ّج اس��ت.

عکس روز

مکه مکرمه - منا

به سوی آخرت
ه��ر یک از اعمال حج، آدمی را ب��ه بعضی از احوال آخرت راهنمایی می 
کن��د. افزون برای��ن، جمعیت زیادی در آن اجتماع م��ی کنند، حج گزار به 
محل نزول وحی و فرود آمدن فرش��تگان بر رس��ول امی��ن و پیش از آن بر 
ابراهیم خلیل و محل اجتماع پیامبران و رسوالن الهی و محل والدت سرور 
پیامبران و بهتری��ن برگزیدگان می رود و به مکان هایی قدم می گذارد که 
قدوم پیامبران الهی بدان شرافت مضاعف بخشیده است؛ چرا که حق تعالی 
با انتساب به خود، بدان شرافت داده و اطراف آن را حرم امن شمرده تا مردم 
در آن مأوی گزینند و عرفات را میدانی برای حرم مقّرر نموده و حرمتش را 
با تحریم شکار آن و قطع درختش مورد تأکید قرار داده و مردم مأمور شده 
اند تا از هر منطقه ای با کمال س��ادگی و به دور از تجّمالت و تش��ریفات، با 

تواضع و فروتنی آهنگ آن کنند.

 خاقاني

صبح خیزان بین به صدر كعبه مهمان آمده 
آستان خاص سلطان السالطین داده بوس 
كعبه بر كرده عرب وار آتشي كز نور آن 
كعبه استقبالشان فرموده هم در بادیه
شب روان چون كرم شب تابنده صحرائي همه 
كعبه برخواني نشانده فاقه زدگان را به ناز

جان عالم دیده و در عالم جان آمده
پس به بار عام پیشه صفه مهمان آمده

شب روان در راه منزل منزل آسان آمده
پس همه ره با همه لبیك گویان آمده

خفتگان چون گرم قززنده به زندان آمده
كز نیاز آنجا سلیمان مور آن خوان آمده

نش��ریه خبری تحلیلی بعثه مق��ام مع��ظم ره�بری
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ارتباط با زائر

اینجا، فضایی است که برای انعکاس 
دلنوش��ته ها، خاط��رات، تجربیات و 
عکس های دیدنی زائران از سفر حج 

اختصاص یافته است. 
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