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همزم��ان با آغ��از بازگش��ت حجاج 
ب��ه ایران اس��امی، حجت االس��ام 
والمس��لمین س��یدعلی قاضی عس��کر نماینده 
ولی فقیه و سرپرس��ت حجاج ایرانی و مهندس 
س��عید اوحدی رئیس س��ازمان ح��ج و زیارت 
با حض��ور در جمع خبرنگاران، گزارش��گران و 
تصویرب��رداران اعزام��ی به س��رزمین وحی، به 
طرح دیدگاه هایشان درباره عملیات حج امسال 

پرداختند.
قاضی عسکر،  والمس��لمین  حجت االس��ام 
میزان مش��کات و نارس��ایی های عملیات حج 
امس��ال را کمتر از سال گذش��ته دانست و در 
یک نگاه کل��ی، عملیات حج امس��ال را موفق 

ارزیابی کرد.
سرپرس��ت حج��اج ایرانی، رضایت نس��بی 
بین زائران کش��ورمان را برآمده از ویژگی های 
فرهنگی و دین��ی زائران ایرانی به لحاظ پرهیز 
از ن��گاه مادی و رفاهی به س��فرهای معنوی و 
همچنین ناظر ب��ر وظیفه شناس��ی کارگزاران 

فرهنگی و اجرایی دانست.
سرپرس��ت حجاج ایرانی از برگزاری مراسم 
باش��کوه دو دع��ای کمیل در مدین��ه منوره و 

مراسم برائت از مشرکین و دعای عرفه در نهم 
ذی حجه، جلس��ات انس و معرفت در کاروان ها 
با حضور و مش��ارکت گسترده زائران، برگزاری 
برنامه ه��ای قرآن��ی با حض��ور قاری��ان ممتاز 
کش��وری و بین المللی، برگ��زاری همایش های 
ویژه اهل س��نت در مدینه و مکه  با اس��تقبال 
گسترده زائران اهل س��نت، برگزاری همایش 
زائ��ران ایرانی مقی��م خارج کش��ور، تجلیل از 

خانواده معظم ش��هدا، ویژه برنامه های کاروان 
جانب��ازان و برگ��زاری همایش ه��ای "مق��ام و 
منزل��ت زن" و "اه��ل بی��ت علیهم الس��ام" در 
مدین��ه و همایش قدس در مک��ه که با حضور 
چشمگیر زائران کشورهای دیگر برگزار شد، به 
عنوان مهمترین برنامه هایی نام برد که در حج 
امسال با برنامه ریزی واحدهای مختلف بعثه با 

موفقیت برگزار شدند.     ادامه در صفحه 2 

طی نشست خبری در مکه مکرمه اعالم شد:
جمع بندی حج تمتع؛ برنامه های حج عمره

امام خمینی)ره(
حجاج محترم و روحانيون معظم كاروانها تمام 
هّم خود را صرف در تعليم و تعلم مناس�ك 
ح�ج كنن�د.و ُبع�د سياس�ي و اجتماعي آن 
حاص�ل نمي گردد، مگر آنكه ُبعد معنوي و الهي 
آن جامه عمل پوش�د، و لبيك هاي ش�ما جواب 

دعوت حق تعالي باشد.       خطاب به حجاج، 1363

سرپرس��ت  و  فقی��ه  ول��ي  نماین��ده 
حجاج ایران��ي در دیدارهاي جداگانه 
ب��ا وزیر ام��ور مذهب��ي الجزایر و ریی��س بعثِه 
حج قرقیزس��تان، حج را فرصت مناس��بي براي 
دیدار ملت ها و مس��ئوالن كشورهاي اسامي و 
تبادل نظر درباره مس��ائل مختلف جهان اس��ام 
دانس��ت و بر تاثیر دیپلماسي حج بر دیپلماسي 

عمومي كش��ورهاي اس��امي اش��اره كرد.

حجت االس��ام والمس��لمین س��یدعلي قاضي 
عس��كر در دیدار با وزی��ر امور مذهب��ي الجزایر، بر 
گفت وگوي علماي جهان اسام، تاکید کرد و افزود: 
نباید اجازه دهیم فتنه ها منجر به مخدوش ش��دن 

اتحاد مسلمانان شود. 
سرپرس��ت حجاج ایراني همچنی��ن در دیدار 
با رئیس بعثه حج قرقیزس��تان با بیان اینكه سفر 
زائ��ران ایران��ي از آغاز تا پایان توس��ط س��ازمان 

حج و زی��ارت برنامه ریزي مي ش��ود، به خدماتي 
ك��ه كارگزاران ح��ج جمهوري اس��امي ایران در 
حوزه هاي اس��كان، تغذی��ه، بهداش��ت و درمان، 
حمل ونقل و امور فرهنگي به زائران ارائه مي دهند 
اش��اره كرد و از انتش��ار بیش از یك هزار كتاب و 
جزوه در زمینه مناس��ك حج، آداب سفر و اخاق 
معاشرت، تاریخ اسام، معرفي اماكن مدینه و مكه 

و اسرار و معارف حج خبر داد.

در ديدارهاي جداگانه در مكه صورت گرفت:

گفتگوي سرپرست حجاج ايراني 
با وزير امور مذهبي الجزاير و ريیس بعثِه قرقیزستان



انتقاد ريیس مجلس از رفتار دوگانه 5+1 
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه اعتماد ک��ردن به قدرتها 
در چنین فضای سیاس��ی فعلی غیر عقالنی اس��ت، گفت : مجلس چنانچه 
احس��اس کند طرف های قدرتمن��د رفتار دوگانه و غیرموجهی دارند در 
زمینه تنوع فعالیت های هسته ای، مقررات الزم را مصوب خواهد کرد.

آقای مهندس 
سعید اوحدی 
رئیس سازمان 
حج و زیارت 

از تشکیل شش 
کارگروه در 

حین عملیات 
حج برای 

آسیب شناسی 
خدمت رسانی 
به زائران خبر 

داد و گفت: 
در طول موسم 

حج امسال تا 
کنون 1050 نفر 
ساعت جلسات 
کارشناسی در 

قالب این شش 
کارگروه تشکیل 

شده که به 
آسیب شناسی 

میدانی 
عملیات حج 
پرداخته اند.
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حاجی وار زيستن

می توان سفر زائرانه حج را 
ره توشه زیستن قرار داد. بدین 
منظور باید در جستجوی یافتن 

معنای واقعی حج باشیم.
 حاجی در این سفر، از همه 
نش��انه های داشتن خود را رها 
م��ی کند تا بر ناتوانی تن وقوف 
یابد. تا بداند هیچ نیس��ت و اگر 
می خواهد کس��ی ش��وید باید 
همانگونه که ابراهیم اس��ماعیل 
اش را قربانی کرد، او هم منیت 
ها را و بت نفس را از خود براند. 
مگر نه آن است که امام حسین 
)ع( در عرف��ات خ��ود را آماده 
نبرد بر علیه س��تم نمود، دعای 
عرفه را خواند و بعد سبکبال به 

سوی خدایش هجرت کرد. 
     مناس��ک حج، تنها یک 
مراس��م یا عب��ادت ص��رف در 
جغرافیایی  منطقه خ��اص  یک 
نیست، بلکه چیزی فراتر از این 
است؛ جان س��پردن در توحید 
است، همه جهان را یگانه دیدن 
اس��ت، ابراهیم وار بر علیه همه 
بت ها ش��وریدن است، حسین 
وار از خود گذش��تن ب��رای امر 
به معروف و نهی از منکر است، 
هاجر وار در مس��یر رسیدن به 
مقصود س��عی کردن و در یک 
کام موم��ن ب��ودن را تجرب��ه 

کردن است.
     ح��ج، از ن��و زندگی را 
آموختن و چ��ون رود زالل به 
س��مت دری��ای توحید دویدن 
اس��ت. اگر گوهر قربانی کردن 
را از اعم��اق جان بشناس��یم، 
فس��اد در تم��ام مظاه��رش از 
جامع��ه رنگ می ب��ازد. بدین 
ترتیب همدلی با فرو افتادگان 
نیز نه یک تجمل بلکه بخش��ی 
از زندگ��ی مان می ش��ود. اگر 
حاجی وار مدیریت کنیم حتمًا 
تضمین  س��ازمانها  کارآم��دی 
می ش��ود، پاک دستی حرمت 
می یابد و هم��ه در یگانگی با 
هم توحید را معن��ا می کنند. 
هم��راه ب��ا حج گ��زاردن، باید 
حاجی وار زیستن را بیاموزیم، 
باید قلب مان را یکسر خدایی 
کنی��م و لیب��ک او را ب��ا جان 

ودل بپذیری��م.

  سرمقاله
سیدهادی منبتی

ادامه از صفحه اول
حجت االسام والمسلمین قاضی عسکر به دیدار 
با روسای بعثه های حج کشورها و وزرای امور دینی 
و اوقاف برخی کش��ورها در موسم حج اشاره کرد و 
این دیدارها را مایه توسعه همکاری های کشورهای 
اس��امی در حوزه آموزش و آماده س��ازی حجاج و 
زمینه س��از رفع مش��کات فرهنگی در حج دانست 
و گفت: پس از تبادل تجربیات و برگزاری جلس��ات 
کارشناسی با بعثه های س��ایر کشورها، زمینه برای 
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین بعثه دو کشور ایجاد 
می ش��ود که این همکاری های مش��ترک به ارتقای 
حج گزاری مسلمانان و رفع مشکات کمک می کند.  
وی یکی از اهداف همایش هایی که به ابتکار بعثه 
و با حضور گسترده زائران و شخصیت های غیرایرانی 
در موسم حج در مدینه منوره و مکه مکرمه برگزار 
می شود را توجه به "اتحاد اسامی" دانست و گفت: 
هرگ��ز به دنبال ط��رح مباحث طائف��ی و اختافی 
در حج نیس��تیم. در حج به دنبال اتحاد اس��امی و 
حج گزاری آرام و مطلوب هستیم و تاش می کنیم 
از ظرفیت های دولت یازدهم در حوزه دیپلماس��ی 
جهت بهبود روابط با عربستان سعودی بهره بگیریم. 
قاضی عس��کر  والمس��لمین  حجت االس��ام 
خاطرنش��ان کرد: مق��ام معظم رهب��ری در پیام 
خود که در مراس��م برائت از مشرکین در صحرای 
عرفات قرائت ش��د، با صراح��ت و قاطعیت کامل، 
اهانت به مقدس��ات هر کدام از مذاهب اس��امی 
را حرام شرعی دانس��تند. مراجع عظام تقلید نیز 

همین نظر را ارائه داده اند. 
وی با اش��اره به اهمیت اس��تفاده از دیپلماسی 
حج برای کمک به دیپلماس��ی عمومی کشورهای 
اس��امی گفت: بای��د از تمام ظرفیت دیپلماس��ی 
خود برای توس��عه روابط جمهوری اسامی ایران با 
دیگر کش��ورها استفاده کنیم و در این راستا تاش 
می کنیم تجربیات فرهنگی و اجرایی خود در حوزه 

عملیات حج را به دیگر کشورها منتقل نماییم. 
نماینده ولی فقیه و سرپرس��ت حجاج ایرانی، 
با اشاره به روایات اسامی، از حج به عنوان پرچم 
اس��ام نام برد و با ی��ادآوری اینکه "حج" فرصتی 
برای گرد هم آمدن روس��ای کش��ورهای اسامی 
یا فرهیختگان و اندیش��مندان مسلمان برای حل 
مش��کات جهان اسام اس��ت، گفت: هر چه حج 
باش��کوه تر برگزار ش��ود سبب س��ربلندی بیشتر 
اس��ام اس��ت لذا می توان از ظرفی��ت حج برای 
تحول در جهان اس��ام استفاده کرده و حج را به 

پناهگاهی برای ملت های مسلمان تبدیل کنیم. 
ب��ر طبق این گ��زارش، آقای مهندس س��عید 
اوحدی رئیس س��ازمان ح��ج و زیارت نیز در این 
نشس��ت خبری از تشکیل شش کارگروه در حین 
عملیات حج برای آسیب شناسی خدمت رسانی به 
زائران خبر داد و گفت: در طول موسم حج امسال 
تا کنون 1050 نفر س��اعت جلس��ات کارشناسی 
در قالب این ش��ش کارگروه تش��کیل شده که به 

آسیب شناسی میدانی عملیات حج پرداخته اند.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی از خروج 
تع��دادی از اقامتگاه های زائ��ران ایرانی از گردونه 
اجاره برای ایام عمره و موس��م حج آتی خبر داد 
و گفت: حدود 5 درصد اقامتگاه های فعلی زائران 
ایرانی در مکه مکرمه از گردونه اجاره برای اقامت 

زائران کشورمان حذف می شوند.
اوحدی با تاکید بر استخراج نقاط قوت و ضعف 
عملیات خدمت رسانی به زائران ایرانی، از تهیه نامه ای 
به زبان عربی خطاب به وزیر حج عربستان خبر داد 
که طی آن نقاط ضعف در حوزه خدمت رسانی کشور 

میزبان به حجاج ایرانی ذکر می شود.   
رئیس سازمان حج و زیارت از موافقت وزارت 
حج عربس��تان برای افزایش 50 درصدی سهمیه 
جمهوری اس��امی ایران در عم��ره 93 – 1392 
خبر داد و با بیان اینک��ه برنامه زمان بندی عمره 
پی��ش  رو تدوی��ن و تقدیم نماینده ول��ی فقیه و 
سرپرست حجاج ایرانی شده است، گفت: در عمره 
93 – 92 در قالب برنامه 10 روزه، زمینه تشرف 

بیش از 750 هزار زائر ایرانی فراهم می شود.
وی ب��ا اع��ام اینک��ه ثبت ن��ام عم��ره از 15 
محرم ش��روع و در دو مرحله انجام می شود، ابراز 
امیدواری کرد که در ایام ماه صفر ش��اهد حضور 

عمره گزاران ایرانی در سرزمین وحی باشیم.   
اوحدی همچنین از بسته شدن برنامه زمان بندی 
حج 93 خبر داد و اظهار داش��ت: زمان ثبت نام حج 
تمتع 93 از هفدهم ربیع االول شروع و تا پایان دهه 
فجر کامل شده و کاروان های حج تمتع سال آتی نیز 

تا پایان اسفند ماه 92 بسته می شود.
رئی��س س��ازمان ح��ج و زی��ارت ب��ر ارتقای 
زیرساخت ها برای تبدیل جمهوری اسامی ایران 
به مرکز ثقل ترانزیت زائران کش��ورهای مختلف 
تاکید کرد و در همین زمینه، از س��اخت ترمینال 
زیارت��ی فرودگاه بین المللی ام��ام خمینی )ره( با 
س��رمایه گذاری بانک گردشگری و بانک ملت و با 

نظارت سازمان حج و زیارت خبر داد.



افتتاح بخشی از خط 3 متروی تهران 
ش��هردار تهران با بیان این که بخش جنوبی خط 3 متروی تهران تا چند روز آینده بهره برداری خواهد ش��د گفت: 

توجه به حمل و نقل عمومی، ماموریت جدی همه شهرداران مناطق در این دوره است.

اینکه در 
حج امسال، 
مدیریت 
مجموعه ها به 
عنوان محور 
خدمت رسانی 
به زائران 
مورد توجه 
بوده اند، 
نباید دلیلی 
بر کاهش 
بهره گیری از 
توانایی های 
مدیران 
کاروان ها 
شود.
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جمعی از ناظران و بازرس��ان بعثه مقام 
بازرس��ی  گزارش های  رهب��ری،  معظم 
از نحوه خدمت رس��انی ب��ه حجاج را با 
نماین��ده ولی فقیه و سرپرس��ت حجاج 
ایران��ی در می��ان گذاش��ته و به طرح 
نقاط قوت و ضعف عملیات حج امس��ال 

ت��ا کن��ون پرداختن��د.   
به گ��زارش خبرن��گار زائ��ر، علیرضا 
رش��یدی مدیر نظارت و بازرسی بعثه در 
این نشس��ت، از مواردی نظیر هماهنگی 
میان س��ازمان حج و زیارت و بعثه مقام 
معظ��م رهبری، بازگردان��دن دو میلیون 
توم��ان از هزین��ه ای ک��ه زائ��ران برای 
س��فر حج امس��ال پرداخت کرده بودند، 
س��رعت عم��ل س��ازمان ح��ج و زیارت 
برای رفع مش��کات در حی��ن عملیات، 
پیش بینی های مناس��ب ب��ه لحاظ تعداد 
مس��کن و تعداد چادره��ا در منا، دادن 
یخچ��ال و کول��ر به خیمه ه��ای عرفات، 
اجرای ط��رح خرید متمرک��ز میوه را به 
عنوان بخش��ی از محاس��ن عملیات حج 

امس��ال نام برد.
وی همچنی��ن ب��ر بازخوان��ی اهداف 
طرح ه��ای مجموعه مح��وری و پزش��ک 
مجموع��ه تاکید کرد و ض��رورت تقویت 

نق��اط ق��وت و ح��ذف نق��اط ضعف در 
فرآیند خدمت رس��انی به زائران را مورد 

اش��اره قرار داد.    
حجت االس��ام والمس��لمین سیدعلی 
قاضی عس��کر نی��ز در این دی��دار، دفاع از 
حقوق زائ��ران را وظیفه ش��رعی خادمان 
حجاج دانس��ت و به قدرشناس��ی حجاج 
کش��ورمان اش��اره کرد و برآورد نمود که 
درصد رضایت زائران امسال نسبت به سال 

گذشته باالتر است.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر ایج��اد تنوع در 
چاره اندیش��ی  زائ��ران،  غذایی  برنام��ه 
نوس��ازی  و  نقای��ص  رف��ع  درب��اره 
و  مک��ه  در  متمرک��ز  آش��پزخانه های 
مدین��ه را از امور اولویت دار دانس��ت و 
تاکی��د کرد ک��ه برای کمک ب��ه تولید 
ملی و اش��تغالزایی در کش��ور، تا جایی 
ک��ه ام��کان دارد کااله��ا و اقام مورد 
نی��از زائران در حج و عمره از تولیدات 

داخلی تامین ش��ود.   
حجئ ا السام وا لمس�لمین قاضی عسکر 
ب��ا تاکی��د بر اینک��ه از فض��ای همدلی 
می��ان بعث��ه مق��ام معظ��م رهب��ری و 
تامین  س��ازمان حج و زی��ارت جه��ت 
اس��تفاده  زائ��ران  حداکث��ری  مناف��ع 

ش��ود، گف��ت: نیروه��ای کارش��ناس و 
متخصص بعثه با همکاران س��ازمان در 
کارگروه ه��ای تخصصی ب��ه تقویت این 

کارگروه ها کمک کنند.   
سرپرس��ت حج��اج ایران��ی همچنین 
با ضروری دانس��تن اس��تفاده حداکثری 
از ظرفی��ت مدیری��ت و عوامل کاروان ها 
در خدمت رسانی به زائران، تصریح کرد: 
اینکه در حج امسال، مدیریت مجموعه ها 
به عنوان محور خدمت رس��انی به زائران 
م��ورد توج��ه بوده ان��د، نبای��د دلیلی بر 
کاهش بهره گیری از توانایی های مدیران 

کاروان ها ش��ود.
وی با تاکید بر انجام کار کارشناس��ی 
درباره ضرورت بکارگیری دستیاران زن در 
اقامتگاه های زائران کش��ورمان، یادآور شد 
دس��تیاران زن را می توان از میان افرادی 
انتخاب کرد که توانمندی هایی متناسب با 

ماموریت هایشان دارند.
حجئ ا السام وا لمس�لمین قاضی عسکر 
عملیات  آسیب شناس��ی  ب��ر  همچنی��ن 
ح��ج تاکی��د ک��رد و تصریح نم��ود که 
در  زائران  به  خدمت  رس��انی  نقص های 
من��ا و عرفات شناس��ایی و ب��رای رفع 

آنها برنامه ریزی ش��ود.

نقاط قوت و ضعف عمليات حج در گزارش بازرسان بررسی شد
ضرورت آسیب شناسی عملیات حج و دفاع از حقوق زائران 

حج��اج  سرپرس��ت  و  فقی��ه  ول��ی  نماین��ده 
برنامه ه��ای  اجمال��ی  ارزیاب��ی  در  ن��ی  ایرا
 ،92 بعث��ه مقام معظم رهبری در حج س��ال 
فعالیت ه��ای امس��ال بعث��ه را بهتر از س��ال 

گذش��ته توصیف کرد. 
ب��ه گ��زارش س��تاد اطاع رس��انی ح��ج 92، 
حجت االسام والمس��لمین سیدعلی قاضی عسکر 
در جمع کارکنان معاونت های توسعه و مدیریت و 
تبلیغات و رسانه بعثه مقام معظم رهبری در مکه 
مکرمه، خستگی ناشی از خدمت به ضیوف الرحمن 
را متفاوت از خس��تگی سایر امور دانست و گفت: 
پاداش فعالیت های خدای��ی خادمان حجاج فقط 

نزد خداوند است. 
نماین��ده ول��ی فقی��ه و سرپرس��ت حجاج 
ایرانی، مدیریت ح��ج را نوعی مدیریت بحران 
باش��کوهی نظیر  دانس��ت و برگزاری مراس��م 
دع��ای کمیل، مراس��م برائت، مراس��م دعای 
عرف��ه و مجالس انس و معرفت در اقامتگاه ها، 
برنامه ه��ای قاریان اعزامی به س��رزمین وحی 
و ... را حاص��ل فعالیت جمعی دانس��ت که در 
حداق��ل زم��ان ممکن ب��ا نگاه جه��ادی، امور 

برگزاری این مراس��م را پیش می برند.
سرپرس��ت حجاج ایرانی، روح حج را معنویت 
و رس��یدن به خدا دانست و افزود: پاداش و ثواب 

فعالی��ت خادم��ان ضیوف الرحمن، قطع��ًا از ثواب 
حج گزاران کمتر نیس��ت، که باالتر هم اس��ت. بر 
طبق روایات، "بهشت" پاداش حج مبرور است که 
امیدواری��م خدمت ب��ه ضیوف الرحمن در کارنامه 
اعم��ال خادمان آنها ثبت ش��ود و از نورانیت این 

خدمت بهره گیرند.
قاضی عس��کر  والمس��لمین  حجت االس��ام 
ضم��ن قدردان��ی از زحمات کلی��ه واحدهای 
معاونت های توس��عه و مدیری��ت و تبلیغات و 
رس��انه بعثه مقام معظ��م رهبری در حج 92، 
از عملک��رد دس��ت اندرکاران نش��ریه زائر نیز 

قدردان��ی ک��رد.  

نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی :

پاداش فعالیت خادمان ضیوف الرحمن، کمتر از ثواب حج گزاران نیست



امام سّجاد  )ع( فرمودند:
حج گزار آمرزیده است و بهشت برای او واجب شده است و عمل را از 

سر می گیرد و خانواده و مالش در حفظ خداست.
استفتاء

نکاتی در موردطواف نساء
احتیاط  آن اس��ت که نایب 
در طواف نساء نیت ما فی الذمه  
کن��د، گرچه می توان��د به نیت 

منوب عنه انجام دهد.
از  نس��اء  طواف  تاخیر   -2
 سعی تا چند روز مانعی ندارد
بع��د  ش��خصی  س�وال:   -3
دارای  و  ک��رد  ازدواج  ازحج، 
فرزند ش��د، بع��دا متوجه می 
ش��ود که در حج طواف نساء 
نی��اورده، حال که  به ج��ا  را 
حکم  اس��ت،  ش��ده  متوج��ه 
زن و فرزند او چگونه اس��ت 
و نس��بت به ط��واف باید چه 

کن��د؟
جواب: با فرض جهل، فرزند 
او حکم حال زاده را دارد، ولی 
عقد ازدواج باطل اس��ت و باید 
طواف نس��اء را انجام دهد و اگر 
بخواهد بع��د از آن تجدید عقد 

نماید.
4- س�وال: شخصی قبل از 
طواف نساء با زوجه خود ماعبه 
ک��رده و از روی ش��هوت ب��ه او 
دست زده است، آیا کفاره دارد؟

ج�واب: کفاره دارد مگر در 
صورت جهل.

5- س�وال: پیرم��ردان و 
پیرزنان که عمل زناش��ویی از 
ازدواج  و  نیس��ت  آنان ممکن 
ه��م نمی کنند، آیا اگر طواف 
اشکال  ندهند  انجام  را  نس��اء 

دارد؟
ج�واب: اگ��ر چ��ه طواف 
نیس��ت  اعم��ال  ج��زو  نس��اء 
اس��ت  واجب��ی  عم��ل  لک��ن 
 ک��ه بای��د انج��ام داده ش��ود.

واجب  طواف  کس��ی  اگر   -6
را – چه ط��واف عمره و چه 
کرد  فراموش  نس��اء-  طواف 
و برگش��ت و ب��ا زن نزدیکی 
کرد، بای��د یک هدی درمکه 
آن  احتیاط  و  کن��د  قربان��ی 
اس��ت که ش��تر باش��د و اگر 
ن��د خ��ودش برود و  م��ی توا
ط��واف و نم��از آن را به جا 
درغی��ر  احتیاط��ا  و  آورد 
طواف نس��اء س��عی را هم به 
یا  تواند،  اگر نمی  جا آورد و 

مش��قت ندارد، نایب بگی��رد.
شورای استفتاء 
بعثه مقام معظم رهبری

دوشنبه 29 مهر 1392 -   شماره 428
 16ذی الحجه 1434 - 21 اکتبر 2013     

z a e r  n e w s p a p e r

زائر حرم الهي باید به طور ویژه به رعایت این مسألة 
مه��م در حّق دیگ��ران اهتم��ام ورزد و همه را، چه 
کوچک تر از خود و چه بزرگ تر و مسن تر از خویش، 
گرامي بدارد و در هر موقعیتي از اکرام به آنان دریغ 
ن��ورزد. زائر بای��د به این معنا توج��ه کند که دیگر 
زائران عاوه براین که مؤمن و مس��لمان اند، مهمان 
خدا هس��تند، و در ضیافت اهلل شرکت دارند و باید 
از اکرام و احترام بیشتري برخوردار باشند. زائر باید 
افراد کم سن تر از خود را کم گناه تر بداند و مسن تر از 
خود را در عبادت و بندگي مقدم بر خویش قلمداد 
کند؛  بدین ترتیب احترام و اکرام به کوچک تر از خود 
و مس��ن تر از خوی��ش را واجب اخاق��ي بداند و در 
بزرگداش��ت همة آنان ذره اي کوتاهي ننماید. اکرام 
به مؤمن و احترام به دیگران، گاهي با یک س��خن و 
کام نیکو تحقق مي یابد؛ چنان که از حضرت صادق 

)علیه السام( روایت شده:
» َمْن َقاَل ِلَِخيِه اْلُمْؤِمِن َمْرَحبًا َكَتَب اللهَُّ 

َتَعاَلي َلُه َمْرَحبًا ِإَلي َيْوِم اْلِقَياَمِة«؛ 
»کس��ي که به ب��رادر مؤمن��ش بگوید: خوش 
آم��دي، ]خداوند به ت��و رفاه و گش��ایش عنایت 
کند[، خداوند متعال تا قیامت براي او خوش آمد 

و گشایش در کارهایش ثبت مي کند«.
و باز آن حضرت مي فرماید:

» َم�ْن َأَتاُه َأُخوُه اْلُمْس�ِلُم َفَأْكَرَم�ُه َفِإنهََّما 
«؛  َأْكَرَم اللهََّ َعزهَّ َوَجلهَّ

»کس��ي که برادر مس��لمانش نزدش آید و او 
به برادر مس��لمانش احترام بگ��ذارد، بي تردید به 

خداي عزوجل احترام گذاشته است«.
امام صادق )علیه السام( دربارة نیکوکاري به 

اسحاق بن عمار فرمود:
»اي اسحاق!  تا جایي که قدرت داري به دوستان 
من نیکي کرده، با آنان به اکرام و احترام برخورد کن؛ 
مؤمن اگر به مؤمن نیکي کند و او را در امورش کمک 
نماید، با این عملش به صورت ابلیس لطمه مي زند 

و قلب آن دشمن مکار را از اندوه دائم پرمي کند«. 

w نصیحـت و خیرخواهـي نسـبت بـه 
همسفران

نصیحت در لغت به معناي خیرخواهي نسبت 

ب��ه دیگران و موعظة حس��نه ب��راي هدایت آنان 
اس��ت. اهل تحقی��ق و لغت شناس��ان در معناي 

نصیحت مي فرمایند: 
م��راد از نصیحت مؤم��ن به مؤمن، ارش��اد و 
هدای��ت او ب��ه مصالح دی��ن و دنیاي اوس��ت؛ و 
نصیحت، تعلیم معالم دین به اوس��ت؛ اگر نسبت 
به معالم جاهل باش��د و بیدار کردن اوس��ت، اگر 
در خ��واب غفلت به س��رمي برد؛  نصیحت، دفاع از 
مس��لمان و آبروي اوس��ت؛  نصیحت، گرامیداشت 
مؤم��ن در جواني و پیري اوس��ت؛ نصیحت، ترک 
حسد و دغلي و فتنه نسبت به مؤمن، دفع ضرر از 

او و جلب منفعت به سوي اوست.
اگ��ر طرف مقاب��ل نصیحت پذیر نباش��د، باید 
ب��ا حوصل��ه، بردباري و م��دارا با او رفت��ار کند تا 
نصیحت پذیر شود، و اگر به امر دین و مسائل الهي 
تن درندهد، به صورت مش��روع او را امر به معروف 
و نه��ي از منک��ر کند تا به دایرة دی��ن بازگردد و 
خیر دنیا و آخرتش تأمین ش��ده، هماي سعادت 
و خوش��بختي برسرش بنشیند و به صف مؤمنان 

بپیوندد.
مس��ألة نصیح��ت و خیرخواهي در اس��ام از 
جایگاه بس��یار مهمي برخوردار است، تا جایي که 
در روایات اهل بیت )علیهم الس��ام( فصل خاصي 

به آن اختصاص یافته است.
از امام باقر )علیه السام( روایت شده که پیامبر 

اسام )صّلي اهلل علیه وآله( فرموده:
ُج�لُ ِمْنُكْم َأَخ�اُه َكَنِصيَحِتِه  »ِلَيْنَصِح الرهَّ

ِلَنْفِسِه«؛ 
»خیرخواهي و نصیحت ش��ما نسبت به برادر 
مؤمن باید به گونه اي باشد که گویا براي خودتان 

در مقام خیرخواهي هستید«.
امام صادق )علیه السام( در ضمن روایتي در 

باب خیرخواهي مي فرماید:
»َيِجُب ِلْلُمْؤِمِن َعَلي اْلُمْؤِمِن َأْن ُيَناِصَحُه«؛ 
»بر مؤمن واجب اس��ت که نس��بت به مؤمن 

خیرخواه باشد«.
»َيِج�ُب ِلْلُمْؤِمِن َعَلي اْلُمْؤِمِن النهَِّصيَحُة َلُه 

ِفي اْلَمْشَهِد َواْلَمِغيِب«؛ 
»بر مؤمن واجب اس��ت که خیرخواه مؤمن در 

حضور و در غیابش باشد«.

مهـربانی،
کلید گشايش

یکي از وظایف و مسؤولیت هاي 
سنگین و بسیار مهّم مؤمن، این 

است که دیگر مؤمنان و مسلمانان 
را ارج نهد و به آنان احترام نماید، 

وجودشان را گرامي بدارد و از 
اهانت به ایشان و سبک شمردنشان 

جدًا بپرهیزد.

کسی که 
برادر 

مسلمانش 
نزدش 

آید و به 
او احترام 

بگذارد، 
بی تردید 
به خدای 

عزوجل 
احترام 
گذاشته 

است.

استاد حسین انصاریان

اخــــلاق حـج



اگر از عقل و تدبیر استفاده نشود
امام موس��ی کاظ��م)ع( فرمودن��د: هر كس��ی عقل و 
تدبیرش را مورد اس��تفاده قرار ندهد، دش��منش - 
یعنی؛ ش��یاطیِن جنی و انس��ی و هواهای نفسانی - به 

راحتی او را می فریبند و منحرف می شود.

از خدا چه بخواهیم؟
بخ�ش دوم - بای��د درای��ام فراغ��ت از 
اعم��ال حج، حتم��ا به یکدیگر متذکر ش��ویم 
که ت��ا خدای ناک��رده به جای ذک��ر خداوند، 
صحب��ت ه��ا و مباح��ث دیگ��ر وقت م��ان را 
ُپ��ر نکند. ی��اد خدا، ه��م از نظ��ر كّمیت باید 
كثیر باش��د؛ واذكروا الّل كثي�رًا و هم از نظر 
 كیفّیت، عاش��قانه و خالصانه باشد؛ اشّد ذكراً. 
درس دیگری که از آیات قرآن در خصوص دعا 
پس از ایام حج می گیریم این است که سطحی 
نگر نباشیم. نباید در این اوقات و مکان شریف، 
دعاه��ای ما تنه��ا محدود به مواه��ب زندگی 
كوتاه ماّدی باشد، مانند گروهی که درخواست 
ش��ان از خداوند مربوط به دنیا بود و كاری به 
خیر و ش��ّر آن نداشتند: رّبنا اتنا فی الدنیا وما 
له فی االخرة من خاق. خداوند در مقابل این 
گروه، به دعای گروه دیگر اشاره می فرماید که 
درخواس��ت آنان از خداوند، »حسنة« است در 
دنیا و آخرت: َوِمْنُهْم َم�ْن َيُقوُل َربهََّنا َءاِتَنا ِفی 
ْنَيا َحَس�َنًة َوِفی االَِْخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب  اْلدُّ
اْلنهَّ�اِر. بر خاف دیدگاه گروه اّول که دنیا را به 
خودی خود مطلوب می پندارند، در دید گروه 
دّوم دنیایی ارزش��مند است كه حسنه باشد و 

به آخرت منتهی شود. 
در روایات نمونه ها و مصادیقی برای نیكی 
های دنیا و آخرت نقل شده است، ولی حسنه 
در انحصار چند نمونه نیس��ت .در قرآن مجید 
115 مرتب��ه كلم��ه ی »دنی��ا« و 115 مرتبه 
كلم��ه »آخرت« به كار رفته اس��ت و این یك 
تصادف نیس��ت. البّته این به معنای آن نیست 
كه اهمّیت دنیا و آخرت هر دو یكس��ان است. 
برداش��ت مهمی که از آیه 201 سوره بقره می 
ش��ود این اس��ت که اوال دنیا و آخ��رت با هم 
منافاتی ندارند، به ش��رط آنكه انسان به دنبال 
حس��نه و نیكی باش��د؛ دوم این که هر رفاهی 
مذموم نیس��ت، بلكه زندگان��ی نیكو، مطلوب 
نیز هست. سوم این که دوزخ، حساب جدایی 
دارد و مومنان با اینكه از خداوند نیكی آخرت 
را م��ی خواهند، ول��ی برای نج��ات از آتش ، 

جداگانه دعا می كنند. 
یک درس مهم دیگر که از این آیات می 
گیریم این اس��ت ک��ه در دعاها، هدف های 
كّلی مطرح ش��ود و تعیی��ن مصداق به عهده 
خداوند گذاش��ته شود. ما از خداوند حسنه و 
س��عادت می خواهیم، ولی در اینكه رش��د و 
صاح ما در چیست، آنرا به عهده ی خداوند 
بگذاریم. چون ما ب��ه خاطر محدودّیت های 
علمی و ع��دم آگاهی از آینده و ابعاد روحی 
خودم��ان، نم��ی توانی��م مصادی��ق جزئی را 

تعیی��ن کنی��م. 
ادامه در شماره بعد...
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وسوسه های شیطان
در گوش حاجی

بخش پايانی - نیت پاك، محصول دل پاك است و قلب پاك، آن استكه از تاخت و تاز شهوات 
به دور باش��د. همان قلب س��لیمی كه در روزقیامت ارزش دارد و خدای متعال مش��تری آن است. 
امام صادق)ع(فرمود: »صاِحب نية الصادقه صاحب قلب السليم«. لذا زائر می بایست نیتش را برای 

سفر به خانه خدا، خالص كند.
بنابراین در این سفر باید با تاش و كوشش از گناهان و معاصی پرهیز كند و از گناهان گذشته 
خود پشیمان و نادم باشد و توبه كند.اهتمام در راز نیاز با محبوب است كه می تواند این آلودگی ها 
را ازقلب بزداید و نیت را اصاح كند و بحق یکی از اعمالی که اثر بسزایی در این خصوص داردنافله 

شب است كه پس از آن با چشمانی گریان به معبود پناه برد كه؛
خدایا! تو را شاكرم كه مرا به خانه ات دعوت كردی، هر چندلیاقت آن را نداشتم. لكن نگران آنم 

كه از منافعی كه تو در زیارت خانه و بیت اهلّل  قرار دادی نتوانم به خوبی بهره مند شوم.
خدایا! می دانم آنچه می تواند مرا از چش��یدن لذت معنوی این زیارت محروم س��ازد، گناهان و 

لغزشهای من است.
خدایا! »االكرام باالتمام«؛ خودت دل و جان مرا آماده س��از تا بابخشش گناهانم، عاوه بر سیر 

بدنی، از سیر معنوی و روحی هم برخوردار شوم. 
ع��اوه ب��ر نافله ش��ب و توبه و اناب��ه، از جمله كارهایی ك��ه در حّظ معنوی ای��ن زیارت مؤثر 
اس��ت، اقدام به رفع كدورتهایی اس��تكه بین او و دیگران به خصوص خویشاوندان وجود دارد. این 

سفرزیارتی بهانه خوبی است كه زائر روابطش را با خلق اصاح كند. 

خداوند متعال در سوره مبارکه عصر سوگند می خورد که نوع انسان مدام در حال زیان کردن است، 
مگر آن هایی که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند و همدیگر را به حق و صبر سفارش کنند.

عمر ما انس��ان ها به مانند حکایت آن کس��ی اس��ت که می گفت “به دادم برس��ید که سرمایه ام 
آب ش��د و از بین رفت.« شخصی مرد یخ فروش��ی را دید که یخ هایش کم کم داشتند آب می شدند، 
عاجزانه فریاد می زد: رحم کنید به کس��ی که سرمایه اش دارد آب می شود... منقلب شد. انگار کسی 

نشانش داده بود معنی واقعیِ  “اّن  االنسان لفی ُخسر” را.
حال، لحظه لحظه ما ش��بیه حال آن مرد یخ فروش اس��ت. س��رمایه مان،  عمرم��ان،  جوانی مان،  
ذره ذره مقابل چش��م هایمان درحال آب ش��دن اس��ت و نمی فهمیم، همه اش ضرر، همه اش باخت 
اس��ت. سرمایه مان را به چیزهایی می دهیم که نمی ارزند؛ به چیزهای کم ارزش و گاه بی ارزش و به 
عّزت های همین دنیا، به عزیز شدن های گذرا... افسوس که آخر، بهای جان ما فقط بهشت بود، اما...

رهای��ی از این ضرر کردن های مدام، رهایی از این باختن های بی وقفه، فقط، عمل به یک تبصره 
چهار ماده ای  اس��ت؛ ایمان، عمل شایسته، س��فارش به حق، سفارش به صبر. آیات سوره عصر بیان 
می  کند که اعتقاد به حق و عمل صالح ماک سعادت اخروی و کفر و فسق ماک شقاوت است، این 

سوره تمامی معارف قرآنی و مقاصد مختلف آن را در کوتاه ترین بیان خاصه کرده است.

چهارتوصیه برای رهايی از ضررهای بی وقفه

بازگشت دشوار است !
w هر س��فري كه به درازا مي كش��د، مسافر 
بي تاب��ي دارد كه به وطنش بازگردد، مگر س��فر 

حج ! چرا؟
w چه رازي در این س��فر نهفته است كه هنوز 

كشش براي ماندن داري؟
w این زیارت چه شوقي در تو برانگیخته، كه 

آتش عشق تو، شعله ورتر شده است؟!

w صاحبخان��ه چ��ه ن��وري در این وادي 
افكنده ك��ه آدمي را به نورانی��ت دل، مایل 

كرده اس��ت؟!
w چه نش��انه اي از جان��ان مي بیني كه تو را 

چنین بي قرار كرده است؟
w چ��ه صدای��ي در ای��ن فض��اي ملكوت��ي 

مي شنوي كه مي خواهي، مجاور بماني؟!
w چ��ه رنگي ای��ن آس��مان را، فراگرفته كه 

قدسیان به نظاره ایستاده اند؟! 



نزديكتر به اسم اعظم
امام حسن عسکری)ع( فرمودند: »بسم الّل الّرحمن الّرحیم« به اسم اعظم خدا، از سیاهی چشم به سفیدیاش 

نزدیكتر است.

حجت االسالم محسن قرائتي
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w چرا؟ چگونه ؟ با كدام كیفیت
مس��ئله هدی��ه دادن و س��وغاتی آوردن در 
اس��ام مورد توجه بوده، به آن س��فارش ش��ده 
اس��ت، تا آنجا که امام صادق )علیه السام( می 
فرماید: هدیه حج نیز جزء حج و پولی که صرف 
تهیه آن می شود، پاداش همان مالی را دارد که 

صرف اصل حج می شود.
همانگون��ه ک��ه اصل خرید و ف��روش بعد از 

مراسم، مورد عنایت است.
ام��ام صادق )علیه الس��ام( فرمود: وقتی از 
احرام و اعمال حج فارغ ش��دید خرید و فروش 

داشته باشد.
ولی در سوغات باید نکاتی را با دقت مراعات 

کرد:
1- از خری��د اش��یاء تجماتی که با ش��ان 

زائران خانه خدا سازگار نیست دوری نمایید.
2- خرید به صورت اتاف وقت و پرسه زدن 
در بازار، باعث حس��رت و خس��ارت در قیامت و 

خاف رضای خدا است.

3- هنگام نماز جماعت هرگز مشغول خرید 
و فروش نباشید.

4- از خرید اجناس��ی که س��ودش به جیب 
دشمنان اسام می رود جدا دوری نمایید.

ای کاش مس��ئولین کش��ورهای اسامی با 
ایجاد بازار مش��ترکی در مکه و مدینه تولیدات 
کشورهای اسامی را در معرض خرید و فروش 
ق��رار م��ی دادند و با قط��ع رابط��ه اقتصادی با 
بیگانگان و به کساد کشیدن بازار پر رونق آنان، 

سیلی محکمی بر صورتشان می نواختند.
5- خرید هدایا و س��وغات نباید به صورتی در 
آید که بر حاجی فش��ار و اکراه وارد کرده و نشاط 
حج را از او بگیرد. امام صادق )علیه السام( فرمود: 
از صرف بودجه های غی��ر ضروری در حج صرف 

نظر کن تا نشاط حج در تو همچنان زنده بماند.
کس��انی که خرج حج را به خاطر یک سری 
خریده��ای زیاد و دی��د و بازدیدهای طوالنی و 
پرخ��رج تحمل می کنند همین که س��خنی از 
رفتن ب��ه مکه پیش می آید نش��اط چندانی از 

خود نشان نمی دهند.
در روای��ات می خوانیم در ایامی که رس��ول 
خ��دا )صلی اهلل علی��ه و آل��ه( در مدینه بودند، 
عاقه مندان از مکه ب��رای حضرت آب زمزم را 
به عنوان سوغات می آوردند و ایشان با روی باز 

می پذیرفت.
6- هدای��ا را تنها برای کس��انی نیاورد که با 
آنان دوس��ت می باشد و یا قبا هدایایی برایش 

آورده اند.
امام صادق )علیه السام( فرمود: َاهِد اِلی َمن 

ال ُیهدی اِلیَک«
»حتی به کس��انی که به تو هدیه نمی دهند 

هدیه بده«.
7- تقسیم سوغات باید عادالنه و بدون منت 

و محترمانه باشد.
8- م��ردم نیز بای��د با کمال خ��وش رویی، 
هدیه را قبول کنند و هرگزآن را کم نش��مرده و 
پس ندهند و با هدایای دیگران مقایسه ننمایند 
زیرا رس��ول اکرم )صل��ی اهلل علیه و آله( فرمود: 

سوغات حج؛
چه و چگونه 

بخريم

نرمي در کام، اس��تخدام لغات زیبا و با معنا،  نگاه 
محبت آمیز، مهرورزي، زدودن غم از چهرة همراه،  
لبخند بر لب داش��تن، همکاري در کارها، دیگري 
را بر خود مقدم داش��تن،  الفت و انس و جوش��ش 
با همس��فران، از مصادیق خوش رفتاري است که 

به ویژه در سفر حج بسیار پسندیده و داراي پاداش 
است. 

رفتارهایي که س��بب جذب دیگران می شود یاران 
و دوستان را به انسان عاقه مند مي سازد؛  دوستان 
و یاراني که ممکن اس��ت در طول س��فر و هنگام 
بازگشت به وطن هریک کلیدي براي حّل مشکل 

یا مشکات انسان شوند.

w سخن قرآن
قرآن دربارة خوش رفتاري با دیگران، فرامیني 
را ب��ه پیامب��ر عزیز اس��ام داده و آن حضرت آن 
دس��تورها را تا آخر عمر نسبت به دیگران به کار 
بس��تند و همان رفتار موجب رونق اسام و اضافه 
شدن نفر و نیرو به مکتب حق و عامل عشق ورزي 

دیگران به پیامبر مي شد.

)َفِبم�ا َرْحَمٍة ِمَن اللهَِّ ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت 
�وا ِم�ْن َحْوِلَك  �ا َغِلي�َظ اْلَقْل�ِب اَلْنَفضُّ َفظًّ
َفاْعُف َعْنُهْم َواْس�َتْغِفْر َلُهْم َوش�اِوْرُهْم ِفي 
ْل َعَلي اللهَِّ ِإنهَّ اللهََّ  الَْْمِر َف�ِإذا َعَزْمَت َفَتَوكهَّ

(؛   ِلي�نَ ُيِح�بُّ اْلُمَتَوكِّ
»پس ب��ه مهر و رحمتي از س��وي خدا ]که 
در افق وج��ودت طلوع داد[ با مردم نرم خوي و 
خوش��رفتار شدي و اگر درشت خوي و سخت دل 
ب��ودي، یقین��ًا از اطراف��ت پراکنده مي ش��دند. 
پس براس��اس همی��ن مهر و رحمت��ي که خدا 
در وج��ودت نهاده، از آنان نس��بت ب��ه کارها و 
برخورده��اي ناخوشایندش��ان درگ��ذر، و براي 
آن��ان طلب آم��رزش نما، و در کاره��ا با آنان به 
مش��ورت بنش��ین، و چون ع��زم کاري کردي، 
برخ��دا توکل ک��ن؛ زیرا خ��دا توکل کنندگان را 

نرم خويی با 
مومنان

استاد حسین انصاریان

راهـــــــنما



بهترين ياران
پیامب��ر اعظ��م)ص( فرمودن��د: بهتری��ن یاران کس��ی اس��ت ک��ه ناس��ازگاریش اندک باش��د و س��ازگاریش 
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اگر مرا برای غذای بسیار ساده ای همچون 
یک پاچه گوس��فند دعوت نمایند آن را می 
پذی��رم. ولی باز هم تکرار می کنم که وضع 
موج��ود خرید هدای��ا به چن��د دلیل مورد 

رضایت نیست:
1- معموال خرید هدایا از اجناس ش��رق 
و غرب و سودرس��انی به کفار و خارج کردن 

ارز کشور است.
2- در حمل و نقل و تقسیم و خرید آن 
خاف هایی رخ می دهد که در جمع شاید 

کفه گناه آن بر ثوابش سنگینی کند.
3- گرچه در خرید و فروش باید س��عی 
کنیم که مغبون نش��ویم، زیرا که در حدیث 
می خوانیم » ِانَّ الَمغُبوَن فی َبیِعِه َو َش��رائِِه 
َغی��ُر َمحُم��وٍد َو ال َماِجوٍر« » کس��ی که در 
خرید و فروش کاه سرش رود نه اجر دارد 
و نه پسندیده است«. به همین جهت است 
که امام صادق )علیه الس��ام( در سرزمین 
من��ی برای خرید گوس��فند چانه می زد، به 

طوری ک��ه بعضی از ی��اران تعجب کردند، 
حضرت حدیث فوق را خواندند.

البته معنای چانه زدن این نیست که انسان 
در این سفر الهی کم خرج کند، زیرا در روایات 
س��فارش به خرج کردن در این سفر بسیار به 
چش��م می خورد، بلکه مراد این است که در 
معامله، کاه سر انسان نرود و جنس خوب را 
با قیمت مناس��ب بخرد، مثا انسان در خرید 
گوسفند دقت کند و چانه بنزد ولی چاق ترین 
گوسفند را خریداری نماید. اگر در روایات می 
خوانیم که در این سفر خرج کنید مراد آن 
اس��ت که جنس خوب تهیه کنید و خود و 

همراهانتان را در رفاه قرار دهید.
و اگر روایاتی می گوید: چانه بزنید، یعنی 
از گ��ران خریدن بپرهیزی��د. پس هیچگونه 

منافاتی میان این دو دسته روایات نیست.
نکته ای که باید تذکر دهم آن است که 
در حدیث می خوانی��م: خداوند اجازه نمی 
دهد مومن خود را ذلی��ل نماید و اگر چانه 

زدن هم��راه با یک نوع تحقیر و نش��انه بی 
پولی باش��د، یا چانه زدن خواهران در بازار 
با م��ردان که گاهی همراه با چش��م چرانی 
و لبخندهای مس��مومی باش��د که سبب از 
بی��ن رفتن تبلیغات و س��بک ش��دن چهره 
جمهوری اس��امی ش��ود، گن��اه و لطمه به 
خون شهدا اس��ت به همین جهت است که 
حض��رت امام - رض��وان اهلل علیه - در پیام 
سال 1364 خود به زائران خانه خدا فرمود: 
» پرسه زدن در بازار، دل صاحب شریعت را 

به درد می آورد«.
مس��ئله دیگ��ری که معم��وال در میان 
زائ��ران خانه خدا به چش��م می خورد آن 
اس��ت که هدایا و اجناس و منزل و مرکب 
خود را با س��ایرین مقایس��ه م��ی کنند و 
گاهی خود را مغب��ون می پندارند و روی 
آن س��اعت ها فکر کرده و حرف می زنند، 
غافل از آنکه حضرت علی )علیه الس��ام( 
ُه  م��ی فرمای��د: »اَلَمبغُبوُن َمن ُغِب��َن َحظَّ
ِم��َن اآلِخَرِة« » کس��ی که در پاداش های 
اخروی کم بهره باشد مغبون است«. و در 
جای دیگر امام صادق )علیه الس��ام( می 
 « » فرماید: »َمِن اسَتوی َیوماُه َفُهَو َمغُبونٌُ
کسی که دو روزش یکسان باشد مغبون و 

ضرر کرده اس��ت«.
بنابراین، س��زاوار است حجاج خانه خدا 
ب��ه جای اینکه در نرخ اجن��اس و امثال آن 
از یکدیگ��ر جس��تجو و در مقام مقایس��ه و 
رقابت و س��بقت برآیند در استفاده از اوقات 
و پرداخ��ت ب��ه عبادات در میدان مس��ابقه 

شرکت نمایند.

امام صادق 
)ع( فرمود: 

وقتی از 
احرام و 

اعمال 
حج فارغ 

شدید، 
خرید و 
فروش 
داشته 
باشید.

دوس��ت دارد«.
زائ��ر ب��ا بهره گیري از ای��ن آیة ش��ریفه، باید 
توجه داشته باش��د که خوشرفتاري با همراهان و 
همسفران، نسیمي الهي و بهره اي ملکوتي است و 
بدرفتاري و ترشرویي و سخت گرفتن با همراهان، 
نش��انه اي از س��موم دوزخ و حرارت آتش جهنم 

است.
w حقوق همسفر

زائ��ر باید توجه داش��ته باش��د ک��ه هریک از 
مؤمنان بر یکدیگر حقوقي دارند و الزم اس��ت آن 
حقوق تاجایي که امکان داشته باشد، رعایت شود.
از امام صادق )علیه السام( روایت شده است:

»خداوند ب��ه چیزي برت��ر از اداي حق مؤمن 
عبادت نشده است«.

آن حضرت به شیعیان سفارش مي کنند:

»براي خدا خ��ود را از هر گناهي حفظ کنید؛ 
برادر نیکوکار یکدیگر باش��ید، براي خدا نسبت به 
همدیگر عش��ق بورزید، با یکدیگر ارتباط داش��ته 
باشید، به یکدیگر مهر و محبت نمایید، به ماقات 
و دیدار یکدیگر بروید و دربارة مکتب ما با یکدیگر 
س��خن بگویید و آن را ]در میان جامعه زنده و پا 

برجا کنید[.
انسان هنگامي که حقوق برادر دیني اش را ادا 
مي کند، مسلمًا او را مسرور و خوشحال مي کند و 
طبق روایتي از رسول خدا )صّلي اهلل علیه وآله( :

»هرکه مؤمني را خوشحال کند، رسول خدا را 
خوش��حال کرده و هرکه رسول خدا را خوشحال 

کند، خدا را خوشحال نموده است«.  
بنابراین یقینًا محبوب ترین کارها نزد خداوند،  

خوشحال کردن مؤمنان است.

راهـــــــنما



امام باقر  )ع( فرمودند:
كس��ی كه به نّیت حج یا عمره ، به زیارت این خانه آید و 
از كبر مبّرا باش��د ، بی گناه برمی گردد ، همچون روزی 

كه مادرش او را زاده است.

دانستنی های کعبه

درباره کعبه، بیشتر بدانیم
بخ�ش دوم - ش��اذروان همان 
برآمدگي  هایي است كه در اطراف كعبه 
قرار دارد و آن بخشي از كعبه است كه 
توسط قریش از ساختمان كعبه كاسته 
ش��د و اكنون همانند پوششي اطراف 
خانه را در برگرفته اس��ت. ش��اذرواِن 
كنوني از س��اخته هاي س��لطان مراد 
چهارم در هنگام س��اختمان كعبه در 

سال 1040 )قمري( است. 
بازس��ازي هاي  در  ك��ه  زمان��ي 
كعبه، ابعاد خانه ق��دري كوچك تر از 
بناي ابراهیمي آن ش��د، براي حفظ 
ابعاد اصلي، فضاي عقب نشیني ش��ده 
را ب��ا س��اخت س��كویي كم ارتف��اع 
عامت گذاري كردند كه »شاَذروان« 
نامیده شد و چون ماك در طواف، حّد 
اصلي كعبه اس��ت، فقها براي حصول 
شرط خروج طواف گزار از كعبه، طواف 

بر روي شاذروان را صحیح نمي دانند.
بنابراین، ش��اذروان همان سنگ 
مایلي اس��ت كه بخش پاییني دیوار 
كعبه را تا روي زمین پوشانیده است، 
و همین طور بخش��ي كه در مقابل 
حجر اس��ماعیل به ص��ورت پّله اي 
ساخته شده كه بلندي آن از سطح 
زمین 20 سانتي متر و عرض آن 40 

سانتي متر است.
این پله جایگاه مردمي اس��ت 
كه براي نیایش و تضرع به درگاه 
اله��ي ب��ر روي آن مي ایس��تند و 
س��ینه و ش��كم خود را ب��ر كعبه 
ق��رار مي دهن��د و دس��تان را بر 
باالي س��ر خود و ب��ر دیوار كعبه 
مي گذارن��د. علت آن ك��ه در این 
قس��مت شاذروان قرار داده نشده 
این اس��ت كه در بن��اي ابراهیم، 
حجر اس��ماعیل ج��زو خانه كعبه 
بوده است كه در ساختمان قریش 
به عّلت كمبود مال حال از خانه 

كاس��تند و بر حجر افزودند.
همچنی��ن در پایی��ن دِر كعبه، 
شاذروان قرار داده نشده و به صورت 
پله اي صاف به طول 345 سانتي متر 
ساخته شده است كه مردم در ملتزم 
بر آن مي ایس��تند و دع��ا و نیایش 

مي كنند. 
در باالي شاذروان حلقه هایی از 
مس قرار دارد كه در هنگام پایین 
الكعبه(  آوردن جامه كعبه )كسوة 
لب جامه به این حلقه ها مي بندند 

تا جامه استوار باشد.
ادامه در شماره بعد...
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ســـــفرنامه

مجموعه س��یزده جلدي عبقات االن��وار كه در 
رد كتاب تحفه  اثنا عش��ریه عبدالعزیز دهلوي و 
در اثبات امام��ت امیرالمؤمنین علي)ع( نگارش 
یافته و حاوي استدالل هاي عمیق و مستند در 
رد ش��بهات اس��ت مهم ترین اثر این عالم رباني 
و عمده ترین عامل ش��هرت جهاني او محسوب 

مي شود.
وي س��رانجام در ماه صف��ر 1306 هجري 
قم��ري در مولد خ��ود وفات یاف��ت و مزارش 
زیارتگاه عاش��قان آل طه ش��د. از این شماره 
گزی��ده ای از »اس��فاراالنوار« س��فرنامه حج 

عامه میرحامد حسین هندي می آید:
ایام حج، ایام بیقراري مش��تاقان دیدار یار 
است. آنان كه مهمان كوي حضرت ذوالجالند 
اگر یكس��ره دل از عوامل هجران كنده باشند 
در انوار الهي غوطه مي خورند و ما كه حسرت 
دیدارم��ان ب��ر دل اس��ت چه خوش��تر كه با 
س��فركردگان اهل معرفت، ای��ن راه را به پاي 

دل طي كنیم.
س��فرنامه عامه میرحامد حس��ین هندي 
صاح��ب عبقات االن��وار كه در س��ال 1282 
هج��ري قمري )152 س��ال پی��ش( موفق به 
سفر حج ش��ده، حاوي نكات فراواني است كه 
در اینجا مختص��ري از آنها را نقل مي كنیم و 
با امیدآنكه “حال ح��ج” به خوانندگان عزیز 

دست دهد.
عمره مفرده قبل از حج تمتع:

جمعه پانزدهم ماه مبارك رمضان به بندر 
جده رس��یدم. مكاني در نزدیكي گمرك بندر 
جده ب��راي هر نفر در روز ی��ك قروش كرایه 

كردیم.
ب��ه قصد ورود به ش��هر مقدس مكه، به 
اح��رام عمره مفرده محرم ش��دم. س��زاوار 
اس��ت هر ف��رد مس��تطیع قب��ل از آنكه به 
اعم��ال مخصوص )عمره تمتع و حج تمتع( 
بپردازد عمره مف��رده اي بگزارد تا به نحوه 
طواف و سعي و سایر واجبات آشنا گردد و 
به هنگام انجام آنها بامش��كل مواجه نشود 
و اعم��ال واجب حج را ب��ا بصیرت و درك 

كامل به پایان رساند، در این صورت است 
كه وحش��ت از سختي اعمال حج و ترس و 
حیرت از نقص و كاس��تي در وظیفه دیني 

را از خود دور مي س��ازد.
كس��ي كه ب��راي اولین ب��ار به ای��ن دیار 
مي آید، به دلیل عدم آشنایي با اعمال، ممكن 
است به كار ناروایي دست یازد كه قابل جبران 
نباش��د، لیكن باانجام عمره مفرده و تمرین در 
طواف و خبره شدن در اعمال و دیدن مشاعر 

شریفه، مشكلي سراغ وي نخواهد آمد.
ورود به مكه مكرمه:

به تاریخ 22 ماه رمضان سال 1282 هجري 
قمري به مكه رس��یدیم... اعمال عمره مفرده را 
در شب یكشنبه بیست و چهارم رمضان المبارك 
انجام دادیم، برادرم طواف اول را پیاده انجام داد، 
لیكن به خاطر مریضي،طواف آخر )طواف نساء( 
را به وسیله شبري)تخت روان چوبي( به جا آورد.

صاح��ب مكاني ك��ه در مكه ب��راي اقامت 
كرایه كردیم بیس��ت و دو ریال از ما گرفت. از 

این زیاده خواهي و گراني تعجب كردیم.
مالقات با دو زائر ايراني:

29 رمضان المبارك روز جمعه اس��ت. این 
روز را اهل مكه عید فطر گرفتند. در این روز، 

دو زائر ایراني به ماقات ما آمدند.
م��ردي  وي  اصفهان��ي.  ماحس��ین   -1
اس��ت با اخ��اق نیكو، نورایمان از س��یمایش 
مي درخشید. با ایش��ان پیرامون مسائلي چند 
گفتگو نمودم. پاس��خ هاي نی��ك و جالبي كه 
داللت ب��ر فضل و خوش فهم��ي وي در امور 

دین و دنیا داشت، از او دریافتم.
از  وي  شوش��تري.  مامحمدباق��ر   -2
طاب ایراني اس��ت و در حوزه درس شیخ 
مرتض��ي انص��اري - طاب ثراه - ش��ركت 
گذش��ته  س��ال  نامبرده  اس��ت.  مي ك��رده 
)1281 هج��ري قم��ري( با پ��اي پیاده به 
حج مش��رف ش��ده اس��ت، لیكن به خاطر 
ب��ه موطنش  اس��ت  نتوانس��ته  تنگدس��تي 

مراجعت كند. 
ادامه در شماره بعد...

مرور سفرنامه هايی با عمر بیش از صد سال
میرسیدحامد حسین عالم بزرگ شیعه در هندوستان در سال 1246 هجري 

قمري در شهر لكهنو متولد شد. علم كالم را نزد پدرش سیدمحمدقلي موسوي 
نیشابوري لكهنویي كه از متكلمان بزرگ امامیه بود گذراند و فقه و اصول را 

نزد سیدالعلما سیدحسین فرزند سیددلدار علي نقوي آموخت.



چه خوب شد عرفه دلبرصدایم کرد
خدا به خاطر ارباب، این عطایم کرد
به دامن جبل الرحمه پا بپای حسین

به آستان رفیع دعا رهایم کرد
تا ظهور حجت و رویت جمالش خواهم

هم ثنای او گویم و دعای یاران
باشد که ز رحمتش ببخشاید ما را

محمد کارگر کاروان حج وحدت 17249

خوش به حال تو که امسال مسافر شده ای
خانه دوست همین جاست که زائر شده ای

مست شو!مست؛که این جرعه به کام تو رسید
خوش به حال تو که این قرعه بنام تو رسید

التماس دعا )عليرضا يزدانی  کاروان 24۰۰9(

گاهگاهی به نگاهی دل ما را دریاب
جان به لب آمده از درد خدا را دریاب
اگر از دولت وصل تو مرا نیست نصیب
گاهگاهی به نگاهی دل ما را دریاب
به امیدی به سرکوی تو روی آوردیم
شهریارا! به درخویش گدارا دریاب

دل ما را به شب هجر فروغی بفرست
شبروی وادی اندوه وبا را دریاب

سنگها می خورم از دست جنون دل خویش
من دیوانه ی انگشت نما را دریاب

به وفاداری توشهره ی شهرم ای دوست
ز وفا معتکف کوی وفا را دریاب

سالها رفت که از جام محبت مستم
مِن دردی کش صهبای وال را دریاب

کاروان رفت و من ازهمسفران دورم دور
مِن از قافله شوق جدا را در یاب

راه باریک و بسی پرخطر و تاریک است
سببی ساز و درین مهلکه ما را دریاب

تا دلم بارغم عشق به منزل فکند
شهسوارا !من افتاده زپا را دریاب

تا فغان دل غمدیده ی ما را شنوی
نازنینا! سحری باد صبا را دریاب

دوش رویای لب نوش تو با من می گفت
کای شهیدغم من!آب بقا را دریاب

سوی پروانه نظر کن که دعا گوی توباد
گنه آلوده ی خود رابه مدارا دریاب

سيدعباس افزونی - معصومه بستامی 
کاروان 34۰16يزد

امام صادق  )ع( فرمودند:
كسی كه با اخالص و به خاطر خدا حج كند و قصد ریا و 
شهرت طلبی نداشته باشد ، حتما خدا او را می آمرزد.
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زائـــــر نامه

نه��م ذی الحجه س��اعت 11 و نیم، عرفات توی چ��ادر کاروان بودیم. حاج حمید، از 
زائران کاروان، بی آن که کسی متوجه شود، به آهستگی مرا کنار کشید و گفت:"از این 

که بین همه اعضای کاروان ش��ما ِمحرم نیس��تید ناراحتم، خوشبختانه یک فیش اضافی حج تمتع 
همسرم که سال گذشته به رحمت ایزدی پیوسته همراه دارم و االن می خواهم تو از این فیش بهره 
مند شده و فورا مقدمات احرام خود را فراهم کنی!" گمان می کرد من به دلیل مشکات مالی احرام 
نبسته ام! بی اختیار دستانم را به گردنش انداختم و عرض کردم: "حاج آقا، من بر حسب وظیفه ای 
که در کاروان دارم نبایستی ُمحرم شوم تا امورات کاروان را انجام دهیم و شما از این بابت ناراحت 
نباشید. این زائر ارجمند، برادر سردار رشید اسام شهید مرتضی یاغچیان جانشین فرماندهی لشکر 
همیش��ه پیروز عاش��ورا اس��ت . به یاد ضرب المثل معروف ما آذری ها افتادم که در این مواقع می 
گویی��م »قانندادی«، یعنی غیرت و مردانگی در خون و رگ هایش اس��ت. و حقیقتا خانواده معظم 
شهدا از یک ریشه تقوا و صابت برخوردارند. يونس باغبان پور آذری – معاون کاروان 11۰۰4 تبريز

نیت خالصانه؛ نه اينقدر!
ش��ب ده��م ذی الحجه، به عنوان همکار نقل ترددی مش��غول انتقال معذوری��ن وقوف اختیاری از 
عرفات به مشعرالحرام و منا بودیم که یکی از اعضای کاروان به نام حاج آقای داننده با تلفن اطاع 
داد که پس از انجام وقوف اضطراری ، اتوبوس خراب شده و متوقف شده اند و نتوانسته اند اتوبوس 
را به پارکینگ مزدلفه برسانند. با توجه به ازدحام جمعیت در مزدلفه، تا رسیدن اتوبوس جایگزین، 
که معموال با بی تابی زائران همراه می ش��ود، حاج آق��ای احمدی، مدیر کاروان، با حضور در جمع 
زائران گفت: »ناراحت نباش��ید، از بس که نیت وقوف اضطراری ش��ما خالصانه بوده، خوِد اتوبوس 
جوگیر ش��ده و وقوف اختیاری نموده«! با ش��نیدن این مزاح شیرین، خنده بر لبان زائران نشست. 

ساعتی بعد اتوبوس جایگزین از راه رسید و آنان را به منا منتقل کرد. 
   ناصر آذرخواه مقدم، کاروان 11۰۰4 تبريز   

شعر زائر

مطالب

ارسالی

زائران غیرت و مردانگی

ثب��ت نام که می کنم بر خ��ود می بالم که چه 
کرده ام که از طرف حق به این میهمانی عظیم 
دعوت شده ام. شاید دعای پدر و مادر و شاید...

ب��ا خود می گویم برای این مهمانی چه باید 
آماده کنم و با خودم هرماه داش��ته باشم؟ بنده 
ای گنه کار که عمری به معصیت الهی پرداخته 
چه می تواند با خود داش��ته باشد؟ روح معنوی 
خاص��ی بر کاروان حاکم اس��ت گویا کاروانی از 
نور نیز همراهمان اس��ت. به چهره همس��فرانم 
نگاه می کنم در انتهای چشمهایشان دریایی از 
بغض موج می زند.  خودم را که با آنها می بینم 

امیدوار می ش��وم که به خاطر آنها ش��اید مورد 
توجه قرار بگیرم. آری، مادر 3 ش��هید، عروس 
و نوه شهیدانش و خانواده 9 شهید دیگر زینت 

کاروان ما هستند.
 داشته های آنها را که با خودم مقایسه می 
کنم تهی دسِت تهی دستم. اما روح کاروان مرا 
ب��ه جلو می خواند. می دانم که این قطره حقیر 
در دنیای معنویت ش��هیدان و صالحان انشااهلل 

پذیرفته خواهد شد.
 محمد علی کريمی - کاروان حج 
اسماعيل - شهرستان ابرکوه استان يزد.

دعای پدر و مادر

تولدی ديگر
کعبه یعنی عشق، عشق به همه خوبیها، همه نعمتهای خداوند. انسان وقتی قدم به سرزمین وحی 
می گذارد در واقع تولدی دیگر در او اتفاق افتاده. یعنی نزدیک ش��دن به قله معرفت، معرفتی که 
انس��ان را در این ایام به اوج می رس��اند و زمانی این معرفت ماندگاری دارد که انس��ان در تمامی 
حاالتی که شیطان می خواهد بر او غلبه کند دست رد به سینه شیطان بزند و در کنار کعبه، زادگاه 

علی )ع(، خداوند هر انسان را در برابر هر خطری بیمه می کند، به شرطی ...!
)حميدی، کاروان 3۰278 قائم شهر(



بخشنامه مهم بانک مرکزی
بانک مرکزی در بخش��نامه ای به بانک ها از شیوه جدیدی برای سوء استفاده 
مالی بانک ها در شبکه ساتنا و صدور چک های بین بانکی در این شبکه پرده 

برداشت و خواستار اقدام فوری بانک ها برای مقابله با این فساد شد.

دکترای  دانش آموخته  صاب��ری،  علی محمد 
فلس��فه اس��ت مطلب حاضر حاصل گپ وگفتی 
با این اس��تاد فلس��فه و عرفان اسامی  درباره 

حکمت های حج اس��ت 
حج از بزرگترین عبادات اس��امي محسوب 
مي ش��ود. از ای��ن جهت ك��ه مجموع��ه تمام 
عبادات اس��ت . یكي از دالی��ل اهمیت حج به 
خاطر پوش��یدن لباس احرام اس��ت كه نش��انه 
ایم��ان و تق��وا و خل��ع لباس دنی��ا و دوري از  
تعلقات دنیوي اس��ت. هی��چ عبادتي مانند حج 
مجموعه اي از عبادات نیست. حج داراي اسرار 
و رموز و حكمتهاي بیشماري است . سه دسته 
از م��ردم ب��ه حج م��ي روند . ع��ده اي به حج 
م��ي روند كه عم��ل ظاهري انجام داده باش��د 
و به عن��وان یك عبادت ث��واب ببرند. عده اي 
ح��ج مي روند كه نه فقط خان��ه را ببینند بلكه 
صاح��ب خان��ه را ببینند ، ع��ده اي هم به حج 
م��ي روند كه خان��ه و صاحب خانه را در درون 

خود ببینند. 
این مهم اس��ت كه جز كدام دس��ته باشیم و 
بدانی��م از عبادت حج چه مي خواهیم برداش��ت 
كنی��م . هنگامي ك��ه احرام مي بندی��م در واقع 
چیزهای��ي را بر خود حرام م��ي كنیم و در تمام 
م��دت حج ما محرم هس��تیم. در ای��ن زمان كه 
كوتاه هم نیس��ت، هیچ خطای��ي نباید از حاجي 
س��ر بزند. حج ریاضت و تمرین دشواري است به 
نح��وي كه در س��ایر ایام زندگي ه��م باید از آن 

الگو بگیریم. 
 دومین خصوصیت حج این اس��ت كه بر همه 
واجب نیس��ت و بر كس��اني كه اس��تطاعت دارند 

واجب است. ماك هم فقط استطاعت مالي نیست 
بلکه حال دروني فرد مهم است كه عارفان مطالب 
فراواني درباره آن گفته اند. اگر فقط به اس��تطاعت 
مالي توجه كنیم آن وقت حج فقط در اس��تطاعت 
افراد غني اس��ت و افراد ضعیف تر از آن محرومند. 
عط��ار در تذكره االولی��ا از  عبد اله ابن مبارك مي 
گوی��د که پیغمبر به خواب او مي آید و مي فرماید 
فقط حج تو قبول اس��ت در حالیكه او اصا به حج 
نرفت��ه بود و مال خود را ب��ه خانواده یتمیمي داده 
بود كه از شدت گرسنگي كبوتر مرده اي را خورده 
بودن��د. ام��ا خداوند اج��ازه مي ده��د  در روزهاي 
موس��م حج همه مردان و زنان این مراسم را به جا 
آورند. این فراخوان اس��ت ب��راي همه بندگان . اما 
 باید اس��تطاعت مالي و جاني وجود داش��ته باشد. 
س��ومین حكمت حج این اس��ت كه حج نشانه اي 
از عظمت اس��ام اس��ت . به نحوي ك��ه عده اي از 
مسلمین كنار هم جمع مي شوند و عبادتي جمعي 
انجام می دهند که این نش��ان دهن��ده اتحاد بین 

مسلمین است كه تفرقه اي بین آنها راه ندارد.
چهارمی��ن حكمت حج این اس��ت كه جنبه 
تربیتي دارد و سیر آفاق و انفس است . حضرت 
عل��ي ع در یكي از قصاید خود اش��اره مي كند 
كه س��فر حج 5 فایده دارد: رفع اندوه ، كسب 
معاش با بركت ، دانایي ، ادب و همنش��یني با 
 ارباب نظر اینها جنبه هاي تربیتي حج اس��ت .

 یكي دیگر از حكمتهاي حج این است كه خود 
مك��ه قابل احترام اس��ت . خداون��د مي فرماید 
اولی��ن خانه اي كه براي مردم بنا ش��د ، خانه 
کعبه اس��ت ك��ه مبارك اس��ت و باعث هدایت 

مردم اس��ت به همین دلیل ارزش��مند اس��ت . 

حج  به استطاعت معنوی نیاز دارد

یادمان باشد

موی سفید از چه خبر 
می دهد؟

گاه��ی وقت ه��ا تغییرات��ی 
ک��ه در ظاهر ما انس��ان ها پیدا 
می ش��ود پیام ها و نش��انه هایی 
برای م��ا دارد که بای��د در آنها 

تفکر کنیم و بیندیشیم.
یک��ی از ای��ن نش��انه ها که 
معموال با گذش��ت زم��ان و باال 
رفتن سن انسان ها پیش می آید 
“سفید شدن موی سر و صورت 
است”. در احادیث و روایاتی از 
معصومین)ع( نش��انه هایی برای 
این تغییر در زندگی انس��ان ها 

ذکر شده است.
امام عل��ی)ع( در ای��ن باره 
می فرمایند: “ موی سپید پیک 

مرگ است1«.
ایشان همچنین می فرمایند: 
“موی سپید برای هشدار دادن 

بس است2«.
نی��ز  ص��ادق)ع(  ام��ام 
فرمودن��د: “چی��زی را ندیدم 
که به س��وی چیزی شتابنده  تر 
از س��پیدی م��وی، به س��وی 
مؤمن باش��د. موی س��پید در 
دنی��ا برای مؤمن وقار اس��ت و 
در روز قیامت نوری درخشان. 
خداوند متعال با موی س��پید، 
إبراهی��م  خ��ود  خلی��ل  ب��ه 
علیه الس��ام وقار بخشید. پس 
ابراهیم عرض کرد: پروردگارا ! 
ای��ن چیس��ت؟ خداون��د به او 
ابراهیم  این وقار است.  فرمود: 
وقار من  ب��ر  پروردگارا!  گفت: 

بیف��زای3«.
فرمودن��د:  باق��ر)ع(  ام��ام 
حض��رت ابراهیم علیه الس��ام 
هن��گام دیدن موی س��پید این 
دعا را قرائت کردند: “ پروردگار 
جهانیان را سپاس که مرا به این 
س��ن رساند و لحظه  ای معصیت 

او نکردم4«.
منابع روايات:

1- غررالحکم: 1202 
منتخب میزان الحکمة: 308

2- غررالحکم: 7019 
منتخب میزان الحکمة: 308

3- أمالی الطوس��ّی: 699 / 
1492 منتخ��ب میزان الحکمة: 

308
4- علل الش��رائع: 104 / 2 

منتخب میزان الحکمة: 308
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این مهم 
است كه 

جز كدام 
دسته باشیم 

و بدانیم 
از عبادت 

حج چه 
مي خواهیم 

برداشت 
كنیم . 

هنگامي 
كه احرام 
مي بندیم 

در واقع 
چیزهایي 
را بر خود 
حرام مي 

كنیم و 
در تمام 

مدت حج 
ما محرم 

هستیم. 

مس��ئول ستاد اقامه نماز کشور گفت: 
س��اده ترین کلمات قرآن، عمیق ترین 
مفاهیم دینی و انسانی را در بردارند.

حجت االس��ام محس��ن قرائتی، 
در مراسم آغاز س��ال تحصیلی حوزه 
علمی��ه خواهران اس��تان البرز، گفت: 
ف��ردی که با قرآن ان��س و الفت دارد 
حاض��ر نیس��ت چند دقی��ق خواندن 

قرآن را با لذتی دیگر معاوضه کند.
وی اف��زود: خداوند در قرآن کریم 
در قالب س��اده تری��ن کلمات، جامع 
ترین مفاهیم را به بش��ر انتقال داده و 

هر شخص بس��ته به ظرفیت وجودی 
خود این مفاهیم را در زندگی خود به 

کار می بندد.
قرائتی خاطرنش��ان ک��رد: طاب 
در حوزه های علمیه باید اس��تفاده از 
روای��ات و رجوع به قرآن را س��رلوحه 

فعالیت های خود قرار دهند.
وی ادامه داد: فردی که وقت خود 
را صرف فراگیری علمی می کند باید 
اطمینان حاصل کند که آموختن آن 
علم مش��کلی از مشکات جامعه حل 
می کند و تنها هدر دادن وقت نیست.

مسئول ستاد اقامه نماز کشور گفت: 
فردی که علمی را فرا می گیرد باید به 
نیت اس��تفاده از آن توجه داشته باشد؛ 
چرا که مهمترین ش��رط در مقبولیت 
کاری در نزد خدا این اس��ت که با نیت 

الهی انجام گرفته باشد.
قرائت��ی گفت: علم آم��وزی امری 
مداوم و پیوسته است و هرگز به پایان 
نمی رس��د؛ بنابراین افراد نباید تصور 
کنند که با طی ک��ردن مدارج علمی 
و گرفت��ن مدرک��ی خ��اص در علمی 

متخصص می شوند.

حجت االسالم و المسلمين محسن قرائتی: 
عمیق ترين مفاهیم در ساده ترين کلمات قرآن نهفته است

اخـــــــــبار



درآمد ۶۶2 میلیارد تومانی عربسـتان از خريد 
پارچه و لباس توسط حجاج

محمد الش��هری رئیس صنف پارچه و لباس  آماده در اتاق 
تج��ارت و صنعت جده ب��رآورد، کرد: حاجیان خانه خدا در 
مناسک حج امسال 1 میلیارد ریال عربستان )معادل 662 
میلیارد تومان( برای خرید لباس و پارچه هزینه کرده اند

w مردم تهران شايس�ته آرامش 
بيشتری هستند

های  در ش�بکه   w رهبران جهان 
اجتماعی

w به اس�م يارانه بخش انرژي را 
نابود كردند

دي�دار  در  جمه�وري  w رئي�س 
سفير جديد سوييس: ايران هيچ 

فعاليت پنهاني ندارد

w ح�ذف ياران�ه پردرآمده�ا تا 
پايان سال

w ايران در مسأله هسته اي هيچ 
موردي براي پنهان كردن ندارد

w برخ�ي در داخل به دنبال فرار 
آمريکا از مخمصه هستند

w اعت�راض نمايندگان مجلس به 
محرمانه بودن مذاکرات ژنو

w »ناج�ا« نمی توان�د يک تن�ه با 
بدحجابی مبارزه کند

w بازده�ی ب�ازار س�هام در يک 
قدمی 1۰۰ درصد؛ بورس به سقف 

خود نزديک شد؟

w بحث هاي موافق�ان و مخالفان 
محرمانه ماندن مذاکرات ژنو

w رئي�س جمه�ور: در ژن�و اراده 
سياس�ي اي�ران ب�راي طرفي�ن 

آشکار شد

w روحان�ي: چيزي ب�راي پنهان 
کردن نداريم

w رييس جمهور: س�فير سوئيس 
حس�ن نيت ايران را ب�ه آمريکا 

منتقل کند

11

وزير کشور: وزارت کشور دنبال 
مديريت سیاسی است نه سیاسی کاری

عبدالرض��ا رحمانی فضل��ی وزی��ر کش��ور 
در مراس��م تودیع و معارفه اس��تانداران 
پیش��ین و جدید ف��ارس، گفت: تا زمانی 
که دش��من بداند به او نی��از داریم ما را 
ب��ازی خواه��د داد، اگر م��دام مصاحبه 
بدبخت��ی و فاک��ت  فق��ر و  از  و  کنی��م 
بگویی��م، دش��من هم فش��ارها را بیش تر 
می کن��د، راه مب��ارزه تولید و ارتقای آن 

اس��ت، چش��م ها را باید شس��ت.
وی ب��ا تاکی��د بر این که وزارت کش��ور 
به دنب��ال مدیریت سیاس��ی اس��ت ن��ه کار 
سیاس��ی و سیاس��ی کاری، گفت: همه باید 
کمک کنیم تا حکومت اس��امی ایران مایه 

فخر همه انسان ها باشد.

تساوی با ارزش ايران 
برابر آرژانتین

تیم مل��ی فوتبال نوجوانان ای��ران در اولین 
گام از مسابقات جام جهانی امارات توانست 
در یک بازی پایاپای تیم قدرتمند آرژانتین 

را با تساوی یک بر یک متوقف کند.
تی��م ملی فوتبال نوجوانان ایران ش��نبه 
شب در اولین مسابقه اش از رقابت های جام 
جهانی نوجوانان به مصاف تیم ملی آرژانتین 
رفت که این مسابقه پس از حمات بسیاری 
که دو تیم انجام دادند و بازی نسبتا پایاپایی 
که داش��تند با تس��اوی یک بر یک به پایان 
رس��ید. این دیدار در حض��ور حدود 1800 
تماش��اگر که ح��دود 1500 نف��ر از آنها را 
ایرانی های مقیم دوبی تش��کیل می دادند 

در ورزشگاه راشد برگزار شد.
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مردم 
ساالری

ارائ��ه مش��روح برنامه های فرجی دان��ا، فانی و 
صالحی  امیری برای سه وزارتخانه

حجت االس��ام حس��ن روحانی رئیس جمهور 
شامگاه شنبه طی نامه ای به علی الریجانی رئیس  
مجلس، 3 وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فن 
آوری، ورزش و جوان��ان و آم��وزش و پ��رورش را 
ب��ه مجلس معرفی کرد. بر اس��اس این نامه علی 
اصغر فرجی دانا به عنوان وزیر پیش��نهادی علوم، 
تحقیق��ات و فن آوری، رضا فان��ی به عنوان وزیر 
آم��وزش و پرورش و س��یدرضا صالحی امیری به 
عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت خانه ورزش و 

جوانان  برنامه های خود را ارائه کردند.

معرفی سه وزير پیشنهادی به مجلس از سوی ريیس جمهور

مع��اون ام��ور بی��ن المل��ل و 
با دعوت  نفت  وزارت  بازرگاني 
از ش��ركت ها و كشورها براي 
ایران،  نفت  با صنعت  همكاري 
گفت: قراردادهاي صنعت نفت 
ب��ا حفظ منافع مل��ي بازنگري 

مي ش��ود. 
عل��ي ماجدي با اع��ام این 
ك��ه تم��ام قرارداده��اي جاري 
صنع��ت نفت درح��ال بازنگري 
به  اس��ت،اظهار داش��ت:باتوجه 
در كش��ورهاي  قراردادها  ن��وع 
نفت خی��ز، همچنی��ن مقررات 
و امكان��ات موجود كش��ور، باید 

بهتری��ن قرارداده��ا در صنعت 
نفت تنظیم شود. 

ماجدي تصری��ح كرد: طبق 
دس��تور وزیر نف��ت، كمیته اي 
براي بازنگري قراردادها تشكیل 
ش��ده است تا قراردادها با حفظ 
منافع مل��ي، جذابی��ت الزم را 
براي شركت هاي طرف مذاكره 
در توس��عه میدان هاي نفتي و 

گازي داشته باشد. 
ماجدي با تاكید بر افزایش 
تولید و ظرفیت تولید نفت در 
كش��ور گفت: به منظور كاهش 
س��هم نف��ت در بودج��ه، باید 

ایجاد ش��ود و  منابع جایگزین 
منابع درآمدي جایگزین، خود 
نفت خواهد بود چراكه اقتصاد 
بدون نفت از اقتصاد نفتي مي 

گ��ذرد. 
وي ادام��ه داد: برنامه اصلي 
ما در این خصوص اجراي پروژه 
هاي توس��عه اي اس��ت و بهره 
برداري از این منابع درآمدي در 
اقتصاد كشور را باید به سازمان 
ها و وزارتخانه هاي دیگر سپرد 
تا به نحو درس��ت از آن استفاده 
شود و اقتصاد در آینده به سمت 

اقتصاد بدون نفت پیش برود. 

صنعت نفت ايران آماده همكاري با شركت هاي نفتي دنیا است

اخـــــــــبار
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

دیشب در البی هتل اسکان زنجانی ها 
بودم. یک پیرمرد و پیرزن اهل کشور 
ترکی��ه دنبال پزش��ک می گش��تند. 
حج��اج زنجانی با خونگرم��ی با زبان 
ترک��ی از آن حجاج اس��تقبال کردند 
و دکت��ر مجموعه پایین آمد و با زبان 
ترک��ی از آنها پذیرایی ک��رد و آنها را 
برد تو اتاقش تا معاینه کند. اینکه می 
گویند حج وحدت و همبستگی و یکی 
شدن، بندگی کردن و لباس اخاص 

پوشیدن است درست است.
صدری-عضو ستاد حمل و نقل 
ايستگاه غزه.

خدای��ا من امدم ش��رمنده ام طواف 
ک��ردم نماز خواندم تو را به روزعرفه 
قسم می دهم شرمنده امدم شرمنده 

برنگردم. 
خليل شيرالی کاروان ابادان 2۰۰18

تنها چیزی که از فردا م��ی دانم این 
است که خدا قبل از خورشید بیدار 
از  قبل  که  می خ��واهم  او  از  است. 
همه در کنار شما باشد و راه را برای 

شما هموار کند.

ارزومندسامتی  سپید.  فردایتان 
برای همه مسلمانان سپید پوش.

مازندران  کاروان 3۰۰34

ش��هید اكبر چاجي در وصیت 
ب��راي  نام��ه اش نوش��ته اس��ت: 
اس��ام و انق��اب تبلیغات زیادي 
بكنی��د تا نداي اس��ام و اس��ام 
برسد  نقاط جهان  اقصي  به  طلبي 
اش��اعه و گس��ترش فرهن��گ  در 
بنمایید  را  الزم  ت��اش  اس��امي 
و از هیچ كوشش��ي دری��غ نكنید 
امت  امام  به فرمان  همیشه گوش 

و مس��ئولین كش��ور باش��ید.

مقام ابراهیم
س��نگی اس��ت کنار کعبه که نشان 
پای حضرت ابراهیم علیه السام بر 

آن نقش بسته است.

عکس روز

مکه مکرمه - غار حرا

w w w . h a j j . i r

پیامب��ر اك��رم )ص( جمله ه��ای معروف��ی دارد ك��ه در زمین��ة وحدت 
 و تس��اوی مس��لمانان و الغاء امتیازات ایراد فرموده اس��ت به این مضمون: 
همان��ا پ��روردگار ش��ما یك��ی اس��ت، پ��در ش��ما یكی اس��ت، همة ش��ما 
فرزن��د آدم هس��تید و آدم از خاك اس��ت، گرامی ترین ش��ما ن��زد خداوند 
 باتقواترین شماس��ت، عرب را بر عجم فضیلت نیس��ت مگر به وس��یلة تقوا.

این جمله ها را كه صای وحدت و ندای یگانگی و به هم  بس��تگی است، در 
كجا و در چه زمانی و در چه موقعیتی ایراد فرمود؟ در س��رزمین مكه و منا 
و عرف��ات، در حین انجام عمل ح��ج، در آخرین حج خود كه به حجه الوداع 
معروف اس��ت. چرا اینجا را ب��رای این اعام انتخاب فرم��ود؟ برای اینكه تا 
دامنة قیامت كه مراسم حج بپاست، مردم بیایند و به یاد توصیه های پیغمبر 
بزرگوارش��ان بیفتند و متنبه گردند و راه تّفرق نپویند، دس��ت یكدیگر را در 
اینجا به عنوان دوس��تی و برادری بفشارند، موانع را از میان ببرند، قراردادها 

و پیمان ها و مبادله های معنوی و مادی با هم برقرار كنند.
 شهيد مطهری )يادداشت های استاد، ج 2، ص 212(

 دكتر ابوافتح حكیمیان

 این کعبه که بینید بنایي است »مکّعب«
  در بي جهتي جمله جهات است در او جمع
 نه شرقي و غربي، نه شمالي نه جنوبي
در ُکنجي از آن دامن پیراهن »هاجر«
 »ِهجر«  و »َحَجرت«  آمدن از کفر به اسام
 پیرامن آن چرخ زنان موج خایق
ما و من و تو، جمله در انبوه بشر ُگم

یعني که ز شش سوي جهان است مرّکب
هر سو که نهي روي، خطاب است و مخاطب 

بل در نظرت مختصري نیز موّدب
 وه! گشته کنیزي به خداوند مصاحب 
وین »حّج« تو پیوستن اقرب به مقّرب 

چون دامن گرداب، ز امواج لبا لب 
بر گِرِد سر »او« همه در یا رب و یا رب

دعا کوچک و بزرگ ندارد
 وقتی مي خواهید دعا كنید بفهمید و 
بدانید كه همه چیزتان وابس��ته به این 
دعاهاس��ت؛ كوچك و بزرگ هم ندارد. 
اینكه تصّور كنم: »فقط چیزهای قابل 
اعتن��ا و بزرگ را ب��ا خدا مطرح  كنم نه 
كوچك ها را« از ضعف ایمان است. واقع 
این اس��ت كه این شخص، خداشناس 
نیست. ما در معرفت خود نسبت به خالق 
نقص داریم. دعا، كوچك و بزرگ ندارد 
و خدا هم خستگي ناپذیر است! او دعا را 
خیلي هم دوست دارد. خودت را از قالب 
حقارت بیرون بكش! تو كوچك هستی 
و كوچك هم فكر مي كنی؛ طرِف خود 
را اصًا نشناخته ای. هیچ چیز در نزد خدا 
محبوب تر از این نیست كه دِر خانه اش 
را بزنی و بگویی مي خواهم، مي خواهم، 
مي خواه��م... خدا كه من و تو نیس��ت. 
چون او را نشناخته ایم كه تمام خزائن 
وجود در ید قدرت او اس��ت. نباید در 
دعاهایمان از خداون��د كوتاه بیاییم و 
هیچ  چیز نباید برای ما مانع بش��ود از 
اینكه درخواس��ت كنی��م، حاال در هر 
رابط��ه ای كه مي خواهد باش��د. اّول 
خدا، وس��ط خدا، آخر خ��دا! هرچه 
برای��م پیش مي آی��د اّول خدا را در 

نظر بگیرم.  
  آيت الل مجتبی تهرانی )ره(
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