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امشب می رویم
دس�ت ب�ر دام�ن عش�ق و دل در هوای دوس�تی که عل�ی)ع( را 
نيمه ش�بانه ب�ه زاويه های عرش می کش�اند. در پ�ی مردی که 
شمش�يرش جن�س حل�م و علمش جن�س بندگ�ی و بندگيش از 

جنس حقيقِت عبوديت بود.
امشب می رویم

در پی خوش�ه خوشه مناجاتی که بندگی ناب را به تصوير می کشد و 
خالص ترين بنده را بر محراب عرشی به اعتکاف می نشاند.

امشب می رویم 
ت�ا در آمد و ش�د اهالی الهوت در بي�ن الحرمين مدين�ه بر دامن 
گل واژه ه�ای ن�اب علوی بياويزيم و از باران رحمتی که در س�ايه 
درخواس�ت محب�وب ترين برادر هس�تی ب�ر اهل خاک م�ی بارد 

کامياب ش�ويم.
امش�ب مائيم و مدينه و خواس�ته هايی که جز از امام متقيان 

ش�نيدنی نيس�ت.
الهم انی اسئلک...

بر بال مناجات علی)ع( از مدینه تا ملکوت

تاكید بر وحدت مسلمانان، محور دیدار علمای اهل سنت با نماینده ولی فقیه
روز گذش�ته بعثه مقام معظم رهبری در مدينه منوره ميزبان همايش زائران اهل س�نت ايرانی و ديدار علمای اهل سنت کشورمان با 
نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی بود. در ديدار چند تن از ائمه جمعه و علماي اهل   سنت ايران با نماينده ولي فقيه و سرپرست 
حجاج ايراني بر ضرورت تحكيم صفوف مسلمانان و جلوگيري از تشديد اختافات ميان جوامع اسامي تاكيد شد. در اين ديدار كه آقايان 
مولوي اسحاق مدني مشاور ريس جمهوري در امور اهل سنت و مولوي عبدالحميد امام جمعه زاهدان و رئيس مدرسه مكي، شيخ 
عبدالباعث قنالي امام جمعه بندر عباس و مولوي عبدالحليم قاضي مفتي سيستان و بلوچستان حضور داشتند 

نماين�ده ولي فقيه و سرپرس�ت حجاج ايراني خدمت ب�ه ضيوف الرحمن را 
   2 توفيقي بزرگ دانست...



تعامل برای تنظیم بودجه 93، در نشست مشترک دولت و مجلس
در اولین نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسالمی با دولت تدبیر و امید که سه شنبه شب به میزبانی 
دول��ت برگزار ش��د، بررس��ی اصالح بودج��ه 92 و تعامل دولت و مجلس ب��رای تنظیم الیحه بودج��ه 93، یکی از 

موضوعات مطرح شده بود.

نماينده ولي 
فقيه در پايان 

در پاسخ به 
اظهار نظر 
امام جمعه 

زاهدان اهل 
سنت مبني 

بر خرسندي 
از حضور 

در بعثه مقام 
معظم رهبري 
اظهار داشت: 

بعثه مقام 
معظم رهبري 

در خدمت 
تمام علماي 

اسالمي از 
داخل و 
خارج از 

كشور است و 
با بسياري از 
انديشمندان 

و علماي 
ديني مراوده 

و رايزني 
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 ادامه از صفحه اول
وی با اش��اره به فعالیت هاي فرهنگي واحد اهل س��نت بعثه مقام 
معظم رهبري گفت: ش��وراي افتاء اهل س��نت ب��ا حضور علماي 
مذاه��ب اهل س��نت ب��ه راهنمايي و حماي��ت معن��وي از زائران 

اهل سنت پرداخته و پاسخگوي مسائل فقهي آنان است. 
نماين��ده ولي فقیه به ص��دور فتاواي مراجع عظ��ام تقلید در 
مورد پرهیز از بي حرمتي به اعتقادات مذاهب اس��امي اشاره كرد 
و گف��ت: مراجع عظام تقلید همگي هرگونه توهین به مقدس��ات 
مذهبي را حرام دانسته اند و انشاء اهلل بزودي اين نظرات در اختیار 
علماي بزرگ اهل س��نت قرار مي گیرد ت��ا اجماعي در محكومیت 

توهین به مقدسات مذهبي ايجاد شود.
آق��اي مولوي عبدالحمید امام جمعه اهل س��نت زاهدان با ابراز 
خرسندي از حضور در بعثه مقام معظم رهبري گفت: توجه مقامات 
جمهوري اس��امي ايران به ويژه رهبر معظم انقاب به مقوله حج و 
حجاج واقعًا در خور تقدير اس��ت. اغراق نیست بگويیم هیچ كشوري 
چون جمهوري اس��امي ايران به موضوع آس��ايش و آموزش حجاج 
اهمیت نمي دهد. از لحاظ ساماندهي، تشكیل كاروان ها و فعالیت هاي 
علم��ا و روحانیون و خدمات رفاهي زائران ايراني در وضعیت بس��یار 
خوبي به سر مي برند كه ارزشمند است و جزاي خیر براي مقام معظم 
رهبري و نماينده ايش��ان در امور حج و زيارت مس��ألت داريم. وي 
اهانت به مس��لمانان را بس��یار خطرناك خوان��د و گفت: اخوت و 
وحدت امت اس��امي و نزديكي مذاهب اس��امي ريشة در آيات 
قرآن و روايات اسامي دارد. اينكه مسلمانان به تحريك دشمنان 
اس��ام يكديگر را تكفیر كنند بس��یار خطرناك اس��ت. اهانت به 
مس��لمانان و معتقدات س��اير اديان هم از نظر قرآن و هم از نظر 

روايات اسامي منع شده است.
حج نماد وحدت اسامی

گردهمايی کاروان های اهل سنت کشور با عنوان »حج؛ نماد 
وحدت امت اسامی« نیز روز گذشته با حضور نماينده ولی فقیه 

در امور حج و زيارت در بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد.
در اي��ن گردهمايی ک��ه مولوی عبدالحمید اس��ماعیل زهی، 

امام جمعه زاهدان و مولوی اس��حاق مدنی، مش��اور اهل س��نت 
ريیس جمهور و کاروان هايی از استان های کرمانشاه، هرمزگان، 
خراس��ان و گیان در آن حضور داش��تند بر وحدت امت اسامی 

و پرهیز از تکفیر و تفرقه و خشونت در امت اسامی تاکید شد.
حجت االس��ام علي اكبرعطاران مدير كل زائران اهل س��نت 
بعث��ه مقام معظم رهبری با بیان دالي��ل انتخاب اين عنوان برای 
گردهمايی ياد ش��ده گفت: امروز تندروی ها و خشونت ها جامعه 
اسامی را مجروح کرده  و بعضا شاهد خشونت هايی به نام اسام 

و با شعار اهلل اکبرهستیم که غیر قابل باور است.
پیام اين گردهمايی اين است که پیام اسام، پیام وحدت و مهربانی 
 است و زائران جمهوری اسامی سفیران اين پیام در حج امسال هستند.

حجت االس��ام راش��د يزدی س��خنران بع��دی اي��ن گردهمايی بود 
ک��ه ب��ا تاکید بر حرم��ت و عزت  مس��لمانان گف��ت: از نظ��ر پیامبر 
اک��رم)ص( مس��لمانان هم��ه اعضای يک تن هس��تند ک��ه ناراحتی 
 ي��ک عض��و دردمن��دی ديگ��ران را باي��د ب��ه دنبال داش��ته باش��د.

شیح عبدالباعث قتالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس و عضو شورای 
افتاء هم در اين گردهمايی با تاکید بر ضرورت نزديکی قلوب مومنین برای 
انجام حجی مقبول گفت: منشا مشکات امروز مسلمانان همان چیزی 
است که با اهداف حج فاصله دارد. "تفرقه" و "جدايی" بین مسلمانان بايد 

جای خود را به نزديکی و محبت بدهد تا حج سالمی داشته باشیم. 
وی با اشاره به جنگ در برخی کشورهای اسامی تاکید کرد: 
اين رفتارها هیچ ارتباطی با اسام  ندارد چون ارتباطی با نزديک 

کردن قلوب مسلمین به يکديگر ندارد.
ماموس��تا عبدالس��ام کريم��ی، روحانی کاروان اهل س��نت 
کردس��تان نیز در اين گردهمايی با انتق��اد از رويکرد تکفیری به 
مذاهب اس��امی گفت: در کتب معتبر اهل س��نت مانند صحیح 
بخاری و مس��لم بر وس��یله بودن و متوسل ش��دن به پیامبر)ص( 
اش��اره شده و تا قرن هفتم هجری هم اين مسئله از نظر اعتقادی 
مش��کلی ايجاد نکرده حاال چطور ش��ده اس��ت که از اين قرن به 
بعد اين اعتقاد “ش��رک” خوانده می شود؟ آيا تا قرن هفتم همه 

مسلمانان “مشرک” بوده اند؟

تاكید بر وحدت مسلمانان، محور دیدار 
علمای اهل سنت با نماینده ولی فقیه



سقف ورود زائران حج 9۲ 
به مكه از نیمه گذشت

قابل توجه حجاج 
بیت اهلل الحرام

به گزارش روابط عمومی س��ازمان حج و زيارت 
در ي��ك نوبت مبل��غ ۹00 هزار توم��ان تفاوت 
هزينه سفر حج به تمامي حجاج سالجاري تعلق 

گرفت و به حساب آنان واريز گرديد.
توم��ان   1100000 مبل��غ  بع��د  مرحل��ه  در 
طب��ق تفاه��م، توس��ط بان��ك ب��راي ۵3۹۸۵ 
 نف��ر از زائران ح��ج تمتع امس��ال واريز گرديد.

بع��اوه در تعهد بانك ملي ق��رار گرفت تا براي 
۲۲03 نفر وديعه گذار ديگر نیز تا پايان موس��م 
حج امس��ال، مبلغ مذكور به حساب هاي ايشان 

واريز و قابل برداشت گردد.
بدين ترتیب آندس��ته از حجاج س��ال ۹۲ كه 
وديعه گذاري ك��رده بودند، جمعًا مبلغ ۲ میلیون 
تومان يعني چیزي ح��دود ۲0 درصد هزينه هاي 
پرداخت��ي را بازپس گرفتن��د كه اين مهم موجب 
رضايت ايشان از خدمات مديريتي سازمان حج و 
بعثه مقام معظم رهبري و رفع دغدغه هاي فكري 

اين عزيزان گرديد.

کمک رهبر انقالب به دانش آموزان محروم
همزمان با برگزاری جشن عاطفه ها و جمع آوری کمک های 
ملت ش��ریف ایران ب��ه دانش آموزان مح��روم، حضرت 
آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی با اهدای 

250 میلیون ریال در این امر خیر شرکت کردند.

به زائران 
توصيه 
مي شود بعد 
از اتمام 
نماز در 
مسجدالحرام، 
عجله اي 
براي خروج 
از مسجد 
نداشته باشند.
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ورود آخرین زائران مدینه اول به ش�هر 
پیامبر)ص(

آخرين گروه زائران ايرانی مدينه اول، روز چهارشنبه 
دهم مهر ماه وارد شهر پیامبر )ص( شدند.

 از روزی ک��ه اولین زائر ايران��ی مدينه اول وارد 
س��رزمین وحی شده اس��ت ۲0 روز می گذرد و 
اقام��ت زائران مدين��ه اول در مدينه منوره ديگر 
به ش��مارش افتاده اس��ت. چهارش��نبه 17 مهر 
ماه آخرين زائر ايرانی مدينه اول از ش��هر پیامبر 
)ص( خارج  شده و کلیه زائران کشورمان در مکه 

مکرمه استقرار پیدا می کنند. 

هشدار به كساني كه با ویزاي 
آزاد به حج مي  آیند

مس��وول دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه 
در ش��مال و شرق كشور از هموطنان خواست از 
رفتن به حج تمتع با ويزاي آزاد عربس��تان حتي 
از نمايندگیه��اي اين كش��ور در داخل جمهوري 

اسامي ايران خود داري كنند.
اظه��ار  خال��ص  ارب��اب  غامعب��اس  آق��اي 
داش��ت:در س��الهاي اخیر ايرانیاني ك��ه با گرفتن 
وي��زاي آزاد از نمايندگ��ي عربس��تان در داخ��ل 
اي��ران يا كش��ورهاي اط��راف به س��فر حج تمتع 
 اع��زام ش��دند ب��ا مش��كاتي مواج��ه گرديدن��د.
وي گفت:به طور مثال، پارس��ال در فرودگاه مدينه 
و چند سال قبل در فرودگاه جده مقامات سعودي 
اج��ازه ورود اين افراد را به عربس��تان ندادند و آنها 
مجبور ش��دند بدون انجام اعم��ال حج با پرداخت 

هزينه هاي كان به ايران بازگردند.

اعزام زائران فرانسوي 
به حج تمتع

هلن كانوي موره، وزير مس��وول در امور فرانسويان 
خارج از كشور در دولت فرانسه اعام كرد كه ساالنه 

هزاران شهروند اين كشور به حج تمتع مي روند.
اين وزير فرانس��وي كه براي بازديد با مقامات 
سعودي به عربستان سفر كرده در يك كنفرانس 
خبري گفت كه حدود 1۹ هزار نفر از فرانسويان 

نیز هر سال به حج عمره مشرف مي شوند.

 آغ�از عملیات اع�زام حج�اج ُاردن به 
سرزمین وحي

ب��ه گزارش پايگاه اطاع رس��اني ح��ج، عملیات 
انتقال اعزام زائران اردني به سرزمین وحي براي 

اداي مناسك حج امسال از  ديروز آغاز شد.
به گ��زارش خبرگزاري عربس��تان، اولین كاروان 
حج��اج اردني  ديروزبراي اداي فريضه حج راهي 

سرزمین مقدس وحي شدند.
هايل داوود وزير اوقاف اردن گفت تعداد حجاج اردني 
كه بعثه رس��مي حج كار س��اماندهي و اعزام آنها را 

برعهده دارد، حدود چهل هزار و ۲00 نفر است.

مسعود مجردي گفت: با ورودي حداكثري زائران به مكه، ايستگاه هاي نقل و ترددي 
ش��لوغ تر هم مي ش��ود لذا به زائران توصیه مي شود بعد از اتمام نماز در مسجدالحرام، 
عجله اي براي خروج از مس��جد نداش��ته باش��ند. از اين جهت بهتر است زائران براي 

اينكه با ازدحام مواجه نشوند، يك ساعت پس از پايان نماز از مسجد خارج شوند.
رئیس س��تاد مكه س��ازمان حج و زيارت ب��ا اعام اينكه از اول م��اه ذي الحجه طول 
زم��ان توزيع غذا در اقامتگاه هاي زائران ايراني در مك��ه مكرمه افزايش پیدا مي كند، 
خاطرنش��ان كرد: زمان توزيع غذا در اقامتگاه هاي محل اس��تقرار زائران كشورمان را 
طوالني تر كرديم كه اگر به دلیل ازدحام در مسیر برگشت از حرم، با تاخیر به اقامتگاه 

رسیدند، نگراني از نظر پايان زمان توزيع غذا نداشته باشند.
وي از وقوع چندين مورد س��رقت از زائران كشورمان در حین طواف در مسجدالحرام 
خب��ر داد و گفت: زائران در طواف اول، وجوه نقد و اش��یاء قیمتي را همراه نداش��ته 
باشند بلكه وجوه و اشیاء قیمتي شان را در صندوقي كه در اتاق هايشان است نگهداري 
كنند. تا كنون ش��ش مورد س��رقت از زائران در داخل مسجدالحرام و در زمان طواف 
صورت گرفته است و هیچ مركزي هم وجود ندارد كه وجوه به سرقت رفته و گمشده 

را جبران كند.
رئیس ستاد مكه سازمان حج و زيارت با اعام اينكه تا كنون چهار زائر ايراني در حج 
۹۲ فوت شده اند، اظهار داشت: سن هر چهار زائر متوفي، باالي 60 سال بوده كه سه 
نفر از آنها مرد و يك نفر زن بوده است. هر چهار متوفي، در بیمارستان سعودي فوت 
شده اند. مقدمات انتقال سه نفر از متوفیان به ايران فراهم شده و خانواده يكي از آنها 

نیز موافقت كرده كه پیكر متوفي در مكه دفن شود.
مسعود مجردي يادآوري كرد، دو نفر از زائراني كه از آغاز عملیات حج ۹۲ تا كنون در 

مكه مكرمه فوت شده اند بعد از بازگشت از اعمال به رحمت خدا رفته اند.



به گ��زارش زائ��ر، حجت االس��ام والمس��لمین 
س��ید علی قاضی عس��کر در جم��ع خبرنگاران، 
تصويربرداران و دس��ت اندرکاران صدا و سیمای 
جمهوری اسامی ايران در حج ۹۲ گفت: بخش 
عظیم��ی از اطاع رس��انی و فرهنگ س��ازی در 
حوزه حج و زيارت با کمک صدا و س��یما صورت 
می گی��رد که بحم��دهلل منجر به افزايش س��طح 
آگاهی و معرفتی زائران ش��ده اس��ت به طوری 
ک��ه امروز نه تنه��ا ديگر رفتاره��ای غیرمتعارف 
بین زائران مش��اهده نمی ش��ود بلکه مرتب برای 

معرفت افزايی از ما درخواست می کنند. 
وی با اش��اره بر فقدان وجود اث��ری ماندگار از 
حج گزاری ايرانیان قبل از انقاب اسامی، بر تهیه 
آرش��یوی جامع از آثار موجود در س��رزمین وحی 
اش��اره کرد و گفت: در حال حاضر، صدا و س��یما 
و همچنین موسس��ه فرهنگی هنری مشعر آرشیو 
خوب��ی دارند که می تواند تاريخ را به نس��ل بعدی 
منتقل کند. البته اين موضوع بقدری مهم است که 

انتظار می رود نظام برای آن سرمايه گذاری کند.
نماينده ولی فقیه و سرپرس��ت حجاج ايرانی با 
اشاره به ضرورت توسعه کار میدانی و عملیاتی در 
حوزه تاريخ اسام، خاطرنشان کرد: بايد تمام نکات 
مهمی که در تاريخ اسام داريم، با توجه به آنچه که 
در صحنه وج��ود دارد، تصويربرداری صورت گیرد 
و با انجام کارهای پژوهش��ی به زائران و کارگزاران 
آموزش داده شود. البته برخی آثار در مدينه و مکه 
از بی��ن رفته و چهره مدين��ه و مکه در حال عوض 
شدن است. چهره امروز اين دو شهر که تاريخ اسام 
را در سینه دارند حتی با ۲0 سال قبل هم متفاوت 

است، چه برسد به 1400 سال قبل.
حجت االسام والمسلمین قاضی عسکر با بیان 
اينکه فضای حج امسال فضای آرامی است، خطاب 
به دست اندرکاران رسانه ملی گفت: بايد در قضیه 

روابط ايران و عربس��تان با درايت بیشتری برخورد 
کنیم. در جنگ رسانه ای و دامن زدن به اختافات 
هیچ کس س��ودی نخواهد برد. باورم اين است که 
بايد درگیری رسانه ای با عربستان را خاتمه دهیم و 
اين هم به معنای ناديده گرفتن واقعیت ها و حقايق 
نیس��ت. هر جا اختاف نظر سیاسی داريم بايد اين 
اختاف نظر سیاسی را با تحلیل و استدالل و منطق 
درس��ت بیان کنی��م. وی با بیان اينک��ه اصحاب 
رس��انه در انعکاس اخبار، واقعیت ها را ديده و از 
انتش��ار نظرات ش��خصی خود در انعکاس اخبار 
پرهی��ز کنند، گفت: صداقت در ارس��ال خبر کار 
بس��یار مهمی اس��ت. لذا در حوزه مسائل خبری 
تاش کنید واقعیت ها منتشر شود و اخباری که 

منعکس می شود تنش آفرين نباشد.
بر طبق اين گزارش، حسن گروسی سرپرست 
گروه اعزامی صدا و س��یمای جمهوری اس��امی 
ايران به ح��ج ۹۲، از پخش 70 عنوان برنامه در 
قالب های مس��تند، گ��زارش و نماهنگ در هفته 
ح��ج، تولی��د و پخ��ش برنام��ه تلويزيونی روضه 
رضوان و حلقه های توس��ل توس��ط شبکه دوم و 
شبکه قرآن و معارف، پخش برنامه زنده در راديو 
ق��رآن با حضور مس��ئوالن حج، ارس��ال گزارش 
برای شبکه خبر، واحد مرکزی خبر، پرس  تی وی، 
الکوث��ر و راديو عربی و همچنین پخش مراس��م 
باش��کوه دعای کمیل، دعای ندبه، دعای عرفه و 
مراس��م برائت از مشرکین از شبکه های راديويی 
و تلويزيونی به عنوان بخشی از تاش های صدا و 

سیما در پوشش رسانه ای حج نام برد.
وی با اعام اينکه ش��بکه تلويزيونی اينترنتی 
لبیک به زودی ۲4 س��اعته خواهد ش��د، گفت: 
امس��ال در فضای مجازی تجربه جديدی داريم 
و در حوزه س��ايبری تمام برنامه ه��ا هم بر روی 

سايت لبیک قرار می گیرد. 

زیان گناه
امام س��جاد)ع( فرمودند: تعّجب دارم از كس��ی كه  ب��ه خاطر ضررهای 
غذا نس��بت به )تشخیص خوب و بد( خوراكش   اهتمام می ورزد، چگونه 

نسبت به گناهان به خاطر زشتی و زیانش اهمّیت نمی دهد.

استفتاء شماره 15 
مدینه منوره

پاكي بدن و لباس 
در حال طواف

باي��د بدن  در ح��ال طواف 
و لب��اس از خون پاك باش��ند و 
بنابر احتیاط واجب بايد از ساير 
نجاس��ات نیز پاك باش��ند، اما 
پاك بودن جوراب و دس��تمال 
و انگش��تر و مانن��د آنها ش��رط 

نیست.
خوني كه از يك درهم كمتر 
باش��د و نی��ز خ��ون جراحتها و 
زخمها كه موج��ب بطان نماز 
نمي ش��ود به صحت طواف نیز 

خلل وارد نمي كند.
اگ��ر پ��س از پاي��ان طواف 
بفهم��د بدن يا لباس��ش نجس 

بوده، طوافش صحیح است.
اگر كس��ي نجاس��ت بدن يا 
لباس��ش را فراموش كن��د و با 
همان حال ط��واف كند، و بعد 
از انج��ام طواف به ي��اد بیاورد، 
طواف��ش صحیح اس��ت. اما اگر 
نماز ط��واف را نیز با همان بدن 
ي��ا لباس نج��س به ج��ا آورده 
بايد نماز را پس از تطهیر اعاده 
نماي��د و احتیاط مس��تحب آن 
است كه پس از تطهیر طواف را 

نیز تكرار كند.
پوشش زن در حال طواف

ط��واف  هن��گام  زن  اگ��ر 
مقداري از موهاي سر يا جاهاي 
ديگ��ر ب��دن خ��ود را ك��ه بايد 
پوشیده باش��د، نپوشانده طواف 
او صحیح است اگر چه مرتكب 

گناه شده است.
مواالت در حال طواف

بناب��ر احتیاط واج��ب، بايد 
می��ان اج��زاي ط��واف، مواالت 
عرف��ي وج��ود داش��ته باش��د، 
يعني میان دوره��اي طواف به 
اندازهاي فاصله نباشد كه آن را 
از شكل طواف واحد خارج كند، 
البته اگ��ر بع��د از نصف طواف 
)س��ه و نی��م دور( آن را ب��راي 
اقامه نماز و مانند آن قطع كند، 

اشكال ندارد.
قطع طواف مستحبي وحتي 
طواف واجب جايز نیست، هرچند 
احوط آن اس��ت كه طواف واجب 
را به اندازه اي كه عرفًا مواالت از 

میان برود، قطع نكند.
شوراي استفتاء 
بعثه مقام معظم رهبري
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حجت االسالم 
والمسلمين 

قاضی عسکر با 
بيان اينکه فضای 

حج امسال 
فضای آرامی 

است، خطاب به 
دست اندرکاران 
رسانه ملی گفت: 

بايد در قضيه 
روابط ايران 
و عربستان با 

درايت بيشتری 
برخورد کنيم. در 

جنگ رسانه ای 
و دامن زدن به 
اختالفات هيچ 

کس سودی 
نخواهد برد.

سرپرست حجاج ايرانی در ديدار با گروه اعزامی صدا و سيما مطرح کرد:
اصحاب رسانه به تقویت روابط با کشور میزبان حجاج توجه کنند

نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی بر نقش اساسی رسانه ها در حوزه های فرهنگ سازی، 
آموزش و اطالع رسانی اشاره کرد و گفت: اصحاب رسانه تالش کنند با لحاظ همه مسائل تالش 

کنند اخبار را به گونه ای منتشر کنند که به تقويت روابط با کشور ميزبان حجاج کمک  کند.



دست دادن با مومن
ام��ام محمدباقر)ع( فرمودن��د: چون مؤمن 
ب��ا مؤمني دس��ت دهد ، پاک و ب��ي گناه از 

یکدیگر جدا مي شوند. 

راهنمای فقهی و اجرایی حج
برای پركردن اوقات فراغت زائران و استفاده معنوی بهتر از آن، 
زائران را به تاوت قرآن و خواندن نماز قضا ترغیب كنید و نكات 

ذيل را نیز در مورد خواندن نماز قضا به آنان تذكر دهید:
ال��ف( نماز قض��ا را بايد هرچه زودت��ر خواند و نبايد 

مسامحه شود.
ب( نم��از قضا وقت معینی ندارد، بلك��ه در هر وقت از 

شبانه روز می توان آن را به جا آورد.
ج( نم��از قضا را به جماعت می توان خواند و هماهنگی 
میان نماِز امام جماعت و مأموم در نوع نماز، تعداد ركعات و 

قصر و اتمام الزم نیست.
د( مس��افر می تواند نمازهای قضای غیر سفر را به جا 

آورد و بايد تمام بخواند.
ه��  ( نماز قضا را بايد به همان ش��یوه ادا به جا آورد؛ 
يعن��ی اگر وظیفه قصر بوده، به ص��ورت قصر و اگر تمام 
بوده به صورت تمام و پس��رها و مردها بايد حمد و سوره 

نماز قضای صبح، مغرب و عشا را بلند بخوانند.
و( كس��ی ك��ه برای می��ت نماز قض��ا می خوان��د بايد 
مطاب��ق وظیفه خ��ودش عمل كن��د؛ مثا اگ��ر نمازگزار 
م��رد اس��ت و ب��رای میتی كه زن اس��ت نم��از می خواند، 
 باي��د حم��د و س��وره نمازه��ای جه��ری را بلن��د بخواند.
چگونه خواندن برخی از نمازهای مس��تحب كه از اهمیت 
بیشتری برخوردار اس��ت به زائران آموزش داده شود؛ مثل 
نافله های يومیه، نماز شب، نماز غفیله، نماز حضرت جعفر، 
نماز زيارت، نماز حضرت ولی عصر )عج( و نماز حاجت  تا در 
اين فرصت و در اماکن مقدس بهره معنوی بیشتری ببرند.
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بديهی اس��ت زائران گرامی عاوه بر مطالعه دقیق اين موارد در جلسات 
کاروان و در تعام��ل ب��ا روحان��ی کاروان نیز س��واالت و ابهامات خود را 
برط��رف خواهند کرد تا انش��اءاهلل حجی از نظر عمل��ی مورد قبول حق 

تعالی داشته باشند:
w قدم اول

آن دسته از زائرانی كه قبل از اعمال حج برای زيارت قبر پیامبر اكرم 
)صلی اهلل علیه وآله( و ائمه بقیع)علیهم السام( به مدينه می روند، آنگاه 
كه روانه مّكه می ش��وند، بايد در»مسجد شجره« كه در چند كیلومتری 
مدينه و بر س��ر راه مّكه واقع شده اس��ت، ُمحرم شده و برای انجام بقّیه 
اعمال به س��وی مّكه حركت كنند و آنان كه از جّده عازم مّكه می شوند 

بايد به »ُجحفه« بروند و در آنجا محرم شوند. 
  w كيفّيت لباس احرام مردانه و زنانه

 مردان، بايد تمام لباس های دوخته � حتی لباس های زير و كوچك 
� را از ت��ن درآورن��د و دو تّكه لباس غیر دوخت��ه بر تن كنند كه يكی را 
مانن��د لنگ بر كمر می بندند و ديگری را بر ش��انه م��ی اندازند. بانوان، 
می توانند لباس دوخته بپوش��ند و بیرون آوردن آنها و پوش��یدن دو تكه 

پارچه غیر دوخته بر آنان واجب نیست.
و با نّیت احراِم عمره َتَمتُّع بگويند:

ْيَك، َلبَّْيَك ال َشِريَك َلَك َلبَّْيَك« ْيَك اللهُّهمَّ َلبَّ »َلبَّ
و احتیاط مستحب است پس از آن بگويند:

ْعَمَئ َلَك َواْلُملَك الشريَك َلَك َلبَّْيَك«. »ِانَّ اْلَحمَد َوالنِّ
نّیت احرام، آن اس��ت كه هنگام پوش��یدن لب��اس و گفتن لبیك بنا 
داشته باشد كه برای »عمره تمّتع« محرم شود و اين عمل و اعمال بعدی 
را برای اطاعت دستور خداوند انجام دهد، لكن بايد قصد انجام چیزي كه 
احرام را باطل مي كند نداش��ته باشد  و البته الزم نیست به زبان بگويد، 

گرچه گفتن آن هم، مانع ندارد.

عمره تمتع، حج تمتع
بدون ترديد همه زائران عزيز می دانند که اصل گردهمايی اجتماع 
عظيم مسلمان در مکه و مدينه حول دو موضوع مهم و اساسی يعنی 

برگزاری "عمره تمتع" و "حج تمتع" است که صورت می گيرد. انجام 
صحيح و سالم اين دو مهم نيازمند دانستن و رعايت اصولی است که 

قرار است در اين صفحه هر روزه آموزش داده شود؛ 

w چند مسأله
1 � لباس احرام بايد پاك و مباح باشد .

2 � بانوان در حال احرام، بنابر احتياط نبايد لباس حرير بپوشند.
3 � اگر بدن يا لباس ُمحرم نجس ش�ود، بنابر احتياط واجب 

بايد بدن را تطهير و لباس را تعويض يا تطهير كند.

نّيت احرام، 
آن است 
كه هنگام 
پوشيدن 
لباس و گفتن 
لبيك بنا 
داشته باشد كه 
برای »عمره 
تمّتع« محرم 
شود و اين 
عمل و اعمال 
بعدی را 
برای اطاعت 
دستور 
خداوند 
انجام دهد، 
لكن بايد قصد 
انجام چيزي 
كه احرام را 
باطل مي كند 
نداشته باشد  
و البته الزم 
نيست به زبان 
بگويد، گرچه 
گفتن آن هم، 
مانع ندارد

راهنــــــــــــما
حكم نماز زائران در مكه مكرمه و مواقف )قصد 

عشره در مكه مكرمه(

زائراني كه براي بجا آوردن اعمال عمره و حج به مكه 
مكرمه مشرف مي شوند دو دسته اند:

كس��اني كه از زمان ورودشان به مكه تا رفتن به عرفات 
)عصر روز هش��تم ذي الحجه يا ش��ب نهم( حداقل ده روز 
كامل فاصله است، كه در مكه و عرفات و مشعرالحرام و مني 
و حتي پس از بازگش��ت از مني درمكه هم اگرچه كمتر از 
ده روز بمانند نمازش��ان تمام است چون رفتن به عرفات و 
مش��عر و مني پس از ده روز اقامت در مكه ضرري به قصد 

اقامه نمي زند.
كساني كه از زمان ورودشان به مكه تا رفتن به عرفات كمتر 
از ده روز فاصله اس��ت، در اين ايام )پیش از رفتن به عرفات( 
مسافرند و به عنوان قصد ده روز نمي توانند نماز را كامل بخوانند 
و در عرفات و مش��عر و مني نیز نمازشان قصر است، اما پس 
از بازگش��ت به مكه، چنانچه حداقل ده روز كامل مي مانند، 
نمازشان كامل است و اگر كمتر از اين مقدار مي مانند، مسافرند. 

)مناسك محشي، مسأله 13۵۸ و 13۵۹(
يادآوري مي شود: حكم تخییر بین قصر واتمام در مكه 
جداي از اين مس��اله و مربوط به مسافر است و زائراني كه 
كمتر از ده روز در مكه اقامت دارند. مي توانند مطابق فتواي 

مرجع تقلیدشان نماز را تمام يا شكسته بخوانند.

محمدحسین فالح زاده



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
كسی كه در این مسیر )راه كعبه( بمیرد ، به حج آمده باشد یا به عمره ، او را برای حساب به محشر نمی آورند 

و به او گفته می شود : »وارد بهشت شو«.

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. 
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w مقام و ريشه تاريخي آن
مقام )به فتح میم( در لغت به معناي محل قیام 
و جاِي ايس��تادن است و در اين جا مقصود همان 
سنگي است كه ابراهیم خلیل )علیه السام ( هنگام 
بناي كعبه بر آن ايس��تاد و با دستیاري اسماعیل 
) علیه السام( َعَلم كعبه را برافراشتند و به روايتي، 
سنگي كه حضرت ابراهیم پس از بناي كعبه بر آن 
ايس��تاد و آهنگ ح��ج داد و مردم را فراخواند تا به 
طواف بیت عتیق بیايند و هنگام ايستادن اثر پاي او 

بر آن سنگ نقش بست. 
آثار و اس��ناد تاريخي نشان مي دهد كه مقام 
ابراهیم در تاريخ پیشینه اي گسست ناپذير دارد. 
جن��اب ابوطالب عموي گرامي پیغمبر )صّلي اهلل 
علیه وآله( در ش��عري به اين موضوع اشاره كرده 

و مي گويد: 
و موطيُء ابراهيم في الصخر رطبة

علي قدميه حافيًا غير ناعل
» اثر پاي ابراهیم در اين سنگ پابرجاست آنگاه 

كه با پاهاي برهنه و بدون كفش بر آن ايستاد.« 

w مشخصات مقام
مق��ام ابراهیم ، آن گون��ه كه توصیف كرده 

اند، س��نگي اس��ت از نوع مرمر، به رنگ سفید 
مايل به زردي و س��رخي ، به ش��كل مكعب، با 
مساحت حدود يك ذراع در يك ذراع ) حدود 
40 ×40 سانتي متر و يا 36 × 36 سانتي متر 
( با ارتفاع بیس��ت س��انتي متر كه با پوش��ش 
از ورق ط��اي خالص اطراف آن بس��ته ش��ده 
و جاي دو پا در وس��ط آن ديده مي ش��ود كه 
بر اثر تماس دس��ت زائران ، اث��ر دقیق پاها و 
انگش��تان آن مشخص نیس��ت و تنها دو حفره 

بر جاي مانده اس��ت. 
اين س��نگ بر پايه اي از س��نگ مرمر با قطر 
36 س��انتي متر ق��رار گرفته و ب��ا اتصاالتي از 
طا بدان مهار گرديده اس��ت . مقام در داخل 
مقصوره اي از شیش��ه ، از نوع كريس��تال قرار 
گرفته و باالي آن قبه اي كوچك است و هالي 
بر فراز آن نصب گرديده اس��ت . ارتفاع اين بنا 
از ك��ف زمی��ن به س��ه متر بالغ م��ي گردد . 
مقام در ضلع ش��رقي كعب��ه، تقريبًا مقابل دِر 
كعبه مس��تقر اس��ت و كس��ي كه رو به مقام 
بايس��تد كعب��ه و دِر خانه را پیش روي دارد 
. مق��ام ابراهیم )علیه الس��ام ( مورد توجه و 
احت��رام عمومي زائران از ه��ر فرقه و مذهب 
مي باش��د . هرچند در مورد نماز پشت مقام 

اخت��اف نظري��ه ه��اي فقه��ي وج��ود دارد.
 w پيشينه مقام ابراهيم

هريك از مشاعر و مناسك حج را پیشینه اي 
است كه نش��ان مي دهد رمز و راز اين مشاعر و 

آیات بینات؛     مقام ابراهیم 
مقام ابراهيم يكي از » آيات بينات « الهي است و نماز طواف نزد مقام داراي 

فلسفه عميق اعتقادي ، اجتماعي و تاريخي است و به همين دليل در فقه اسالمي 
به ويژه فقه اماميه ، نماز طواف در حج و عمره جز پشت مقام ابراهيم يا نزديك 

آن پذيرفته نيست ؛ چنانكه آيه كريمه : }  َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصّلًي . . . {  
بيانگر است و روايات نيز به تبيين و تشريح آن پرداخته و فقهاي عظام بدان فتوا 

داده اند . در اين نوشتار نگرشي گذرا داريم به پيشينه اين سنگ تاريخي و فلسفه 
نماِز طواف در جوار مقام و پاره اي احكام و ديدگاه هاي فقهي آن . 

حجت االسالم محّمد تقي رهبر

1   فعال کردن  Pin Code گوشی موبايل به حفاظت آن کمک می کند.
 همچني�ن چاپ عکس و انتقال فيلم و اطاع�ات رايانه و موبايل امنيت ندارد. ضمنًا 
توصيه می شود هنگام خريد سيم کارت عربی، سيم کارت ايرانی را خودتان از گوشی 

خارج کنيد تا احتمااًل سرقت نشود.
2   هنگام وضوگرفتن در سرويس های عمومی کسانی پيشنهاد می دهند که مراقب 

وسايل شما هستند در حالی که احتمال سرقت وجود دارد.
3   همراه داشتن وسايل و بار اضافی در ايام تشريق برايتان توليد دردسر می نمايد.
5  س�ارقين تلفنهای همراه در حرمين ش�ريفين منتظرند تا توس�ط زائرين از آنها 
خواسته شود با گوشی موبايل زائر از آنان عکس بگيرند و سارقين به محض دريافت 

گوشی از محل متواری می شوند و گوشی شما را با خود می برند.
6  حجاب مرس�وم ، رس�می و تعريف ش�ده در عربس�تان برای زنان چادر سياه با 
روبند اس�ت زائرين ساير کش�ورها نيز هرکدام حجابی تعريف شده که عمومًا شامل 
چادرهای نيمه و پيراهن های گش�اد و بلند اس�ت، دارند، پوشش مانتو و شلوارهای 
نس�بتًا جذب بدن نه تنها توسط زائرين هيچ کش�وری مورد استفاده قرار نمی گيرد 



امام حسن  )ع( فرمودند: 
س��ه نفر در پناه خدایند: ...و مردی كه برای حج یا عمره بیرون آید و جز برای خدا بیرون نیامده باش��د، او از 
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مناسك ، فراتر از آن چیزي است كه در بدو 
ام��ر جلب نظر مي كن��د ؛ از اين رو خداوند 
حج را مش��تمل بر » آيات بینات « خوانده 
َناٌت َمَقاُم ِإْبَراِهيَم.  اس��ت: }ِفيِه آَياٌت َبيِّ

. .{ از جمله اين آيات روش��ن و روش��نگر 
، مقام ابراهیم اس��ت ك��ه تخصیص به ذكر 
داده ش��ده . مقام هرچن��د به ظاهر بیش از 
قطعه س��نگي نیس��ت كه اثر پاي انساني بر 
آن نقش بسته است، اّما از نظر تاريخي اين 
س��نگ ويژگي خ��اص دارد و از آن مهم تر 
ُبعد معنوي آن است كه با اين آيات نمادين 
تبیین مي گردد. نقطه آغازيِن مقام، چنانكه 
در روايتي از امام صادق )علیه السام( نقل 
ش��ده، بدي��ن گون��ه اس��ت: » هنگامي كه 
خداوند به ابراهیم وحي كرد اعام حج كند، 
سنگي را كه جاي پاي ابراهیم بر آن است، 
گرفت و در كنار خانه كعبه، درس��ت مقابل 
موض��ع كنوني مقام نهاد و بر آن ايس��تاد و 
ب��ا صداي بلند فرمان اله��ي را اعام نمود و 
همین كه ابراهیم لب به س��خن گشود، آن 
س��نگ تحمل وي را نداشت و دو پاي او در 
آن فرورفت. س��پس ابراهیم پاي خود را به 
س��ختي از آن س��نگ بیرون كشید. با مرور 
زم��ان، وقتي ازدحام مردم موجب مش��قت 
و زحمت زائران بیت ش��د، آن س��نگ را از 
جاي پیش��ین به مح��ل كنوني )ب��ا فاصله 
۲6 ذراع و نیم، تقريبًا س��یزده متر، از خانه 
كعبه( منتقل كردند ت��ا مطاف براي زائران 
خلوت ش��ود و بدي��ن گونه بود ت��ا خداوند 
حض��رت محمد )صّل��ي اهلل علیه وآله( را به 
رس��الت برانگیخت و آن حضرت مقام را به 
هم��ان محل��ي برگرداند ك��ه ابراهیم نهاده 
ب��ود و بدينگونه بود ت��ا پیامبر رحلت نمود 
و در زم��ان ابوبكر و اواي��ل خافت عمر نیز 
بدين منوال بود تا اين كه عمر دس��تور داد 

به جه��ت ازدحام زائران مقام به جاي قبلي 
برگردانده شود.«

 از برخي روايات اس��تفاده مي شود كه 
مقام ابراهیم )علیه الس��ام( از س��نگ هاي 
بهش��تي اس��ت؛ مانن��د » حجراألس��ود« و 
» َحَج��ر بني اس��رائیل« و در برخي روايات 
آمده اس��ت كه چون آدم )علیه السام( به 
بناي كعبه مأمور ش��د، ك��وه ابوقبیس صدا 
زد: » اي آدم، امانت��ي نزد من اس��ت، يكي 
حجراألس��ود و ديگري مق��ام ابراهیم و آدم 
آن دو را گرف��ت و در موضع خود در ديوار 

كعبه نهاد.«
w چرا نماز طواف پشت مقام ؟ 

همان گونه كه از آيئ كريمه: } َواتَِّخُذوا 
ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصلهًّي . . .{ . اس��تفاده 
مي ش��ود ، مح��ل نماز طواف باي��د از مقام 
ابراهیم اتخاذ ش��ود و آي��ه كريمه با كاربرد 
}... ِم�ْن َمق�اَم إْبراهي�َم...{ بیش از اين 
بیان نمي كند كه مح��ل نماز بايد برگرفته 
از مقام ابراهیم باش��د . و بدين ترتیب مقام 
در نماز طواف موضوعیت پیدا مي كند ، در 
هر جا كه قرار گرفته باش��د، خواه در جوار 
كعبه ؛ مانند گذش��ته و چ��ه با فاصله كعبه 
مانند زمان حاض��ر. همان گونه كه حضرت 
صادق )علیه السام( براي اثبات خلفیت به 

همین آيه مباركه استناد كرده است: 
» َلْي�َس الََِح�د َأْن ُيَصلِّ�َي َرْكَعَت�ْي 
َط�َواِف اْلَفِريَضِة ِإالَّ َخْل�فَ اْلَمَقاِم ِلَقْوِل 
اللَِّ َعزَّ َوَج�لَّ : } . . . واتهِّخُذوا ِمْن َمقاِم 
إبراِهي�َم ُمصلًّي . . . { َفِإْن َصلَّْيَتُهَما ِفي 

اِة. «  َغْيِرِه َفَعَلْيَك ِإَعاَدُة الصَّ

آیات بینات؛     مقام ابراهیم 

از نظر 
تاريخی 

اين سنگ 
ويژگی 
خاصی 

دارد و از 
آن مهم تر 
ُبعد معنوی 

آن است

بلکه در اين کشور بعنوان لباسی نامناسب بوده و نگاه مناسبی به 
فرد استفاده کننده اينگونه لباس ها ندارند. پس خواهشمند است 
نهايت دقت را در پوش�ش خويش بنمائيم و پاسدار حرمت کشور 

اسامی و حرمت خون شهيدان باشيم.
برخ�ی از قواعدی که مطابق عرف کش�ور عربس�تان    7
م�ی ت�وان جرم محس�وب ش�ود و س�بب مش�کاتی برای 

زائري�ن گ�ردد.
8  اس�تفاده از مهر، قرائت زيارت عاش�ورا، حمل دعای زيارت 
عاش�ورا، قرائت دعاها بصورت بلند بلند و يا جمعی، خواندن نماز 
فرادا در زمان برپايی نماز جماعت، انداختن آب دهان و يا آشغال 
در حرمين ش�ريفين، توزي�ع نذورات، کتاب ادعي�ه، عدم رعايت 
دستورات پليس، اس�تفاده از سجاده هايی که منقوش به تصاوير 
حرم و يا اس�امی ائمه)ع( باشد، برداشتن خاک از زمين، انداختن 
عريض�ه و يا گره زدن پارچه، کندن نخ کعبه، اس�تعمال دخانيات، 

برداش�تن اموال ديگران از زمين، باال ب�ردن کفش مقابل ضريح 
پيامب�ر)ص(، لمس کردن ضريح و يا قبور ائمه بقيع،تبرک نمودن 

و ...
9  استعمال دخانيات در کشور عربستان ممنوع است، هرچند 
بسيار مشاهده می ش�ود افراد مقيم اين کشور در حال کشيدن 
س�يگار هس�تند اما بدانيم که طبق قوانين عربس�تان استعمال 
دخانيات در خيابان تا س�قف 200 ريال و اس�تعمال دخانيات در 
حرمي�ن ش�ريفين تا 6 م�اه حبس جريمه هايی اس�ت که قاضی 

می تواند برای متخلف حکم نمايد.
و قس�متهای حرمي�ن  مراک�ز  تمام�ی  فرمائي�د  توج�ه   9
ش�ريفين و بقيع مطهر و س�اير مراکز زيارتی توسط دوربين 
های مداربس�ته مرتبًا در حال کنترل می باشد. بديهی است 
قس�مت هايی از حرمين که ب�ه بانوان اختصاص دارد از اين 

امر مس�تثنی نمی باش�د.



امام علی  )ع( فرمودند: 
حج گزار و عمره گزار ، مهمان خدایند و بر خداس��ت 
ك��ه مهمان خوی��ش را گرام��ی بدارد و ب��ا آمرزش 

خویش، او را پاداش دهد.

اگر زائری در 
اثر اشتباهی 

عذرخواست، 
بايد  عذر او 
را پذيرفت 

و طوری 
رفتار کرد که 
گويی اتفاقی 
نيافتاده است 

و با کرامت 
خطاکار 

را از عمل 
خود پشيمان 

ساخت

استاد حسین انصاریان

دریچه اي به فقه 
مذاهب اسالمي )5(

تشییع جنازه
از نگاه تمامي مذاهب اس��امي تشییع جنازه میت 
مستحب و سنت شمرده شده است. اهل سنت، سرعت 
داشتن در تشییع میت به سمت قبرستان را به گونه اي 
كه آهس��ته تر از هروله باش��د، مندوب مي شمرند ولي 
امامیه آن را مكروه مي دانند. همچنین از نگاه اهل سنت 
به جز مالكیه شركت زنان در تشییع جنازه كراهت دارد. 
اما مالكیه شركت در تشییع را براي زنان مسن جايز و براي 

زنان جوان در صورت خوف فتنه غیرمجاز شمرده اند.
امامیه نیز گفته اند بهتر اس��ت زنان در تشییع 

جنازه و لو میت زن باشد، شركت نكنند.
چگونگي قبر:

الف( مذهب اماميه:
خوب يا مس��تحب اس��ت قب��ر را مربع ي��ا مربع 
مستطیل بسازند و به اندازه چهارانگشت از زمین باال 

آورند ولي آن را به صورت كوهان شتر در نیاورند.
ب( ساير مذاهب:

به نظر حنبلیه، حنفیه و مالكیه خاك قبر را به اندازه 
ي��ك وجب باال آورند و آن را همچون كوهان ش��تر قرار 
دهند. اما به نظر شافعیه خاك قبر را صاف و مساوي زمین 

قرار دهند بهتر است.
گریستن بر میت:

الف( اماميه: گريه بر میت جايز است و در صورت 
حزن شديد مستحب است ولي سیلي زدن و كندن مو و 
گريبان چاك زدن در مرگ غیر پدر و مادر حرام است و 

در مواردي موجب كفاره است.
ب( حنبليه و ش�افعيه: گري��ه با صداي بلند را 
جايز و حنفیه و مالكیه گريه با صداي بلند را غیرجايز 
مي دانند ولي تمامي مذاهب اهل س��نت گريس��تن 

آهسته را مباح شمرده اند.
زيارت اهل قبور:

تمامي مذاهب اس��امي زيارت قبور را به ويژه در 
شب جمعه و روز جمعه مندوب و مستحب دانسته اند.

نس��بت به زيارت قبور براي زن��ان بین مذاهب 
اسامي محل اختاف است:

ال�ف( اماميه: در اس��تحباب زيارت اهل قبور، 
فرقي میان زنان و مردان نیس��ت، مگر اينكه عنوان 

جديدي مثل فتنه و فساد بر آن مترتب شود.
ب( ساير مذاهب: 

حنبلیه و شافعیه: براي زنان خروج جهت زيارت 
قب��ور مكروه اس��ت و در صورتي كه خ��وف فتنه و 

وقوع در حرام باشد جايز نیست.
حنفی��ه و مالیكه: ب��راي زنان پی��ر زيارت قبور 
مندوب اس��ت ولي براي زناني كه بیم فتنه و فساد 

مي رود جايز نیست.1
نتيجه گيري:

درغال��ب احكام مرب��وط به تش��ییع میت و 
دف��ن اموات و زي��ارت اهل قب��ور تفاوتي میان 
مذاهب نیس��ت و س��ختگیري هاي��ي كه گاهي 
به فت��اواي مذاهب  مش��اهده مي ش��ود، ربطي 

اس��امي ندارد.
1- منبع: درآمدی بر فقه مقارن

پنجشنبه  11 مهر 1392 -   شماره 815
 27 ذی القعده 1434  -   3 اکتبر 2013     
z a e r  n e w s p a p e r

زائ��ر بايد ب��ا حوصله و بردب��اري و حفظ 
برنامة دوستي، بنا به حکم قرآن و پیامبر 
و امامان از لغزش و خطاي همس��فرانش 
درگذرد و يا حتي نس��بت به آنان تغافل 
ورزد؛ يعني به گونه اي نش��ان دهد که از 

لغزش و خطاي طرف آگاه نشده است.
»ُخِذاْلَعْف�َو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َو َأْعِرْض َعِن 

اْلجاِهِليَن«؛ )اعراف/199(
»راه عفو و گذش��ت را انتخاب کن، و 
هم��ه را به نیکي و نیکوکاري فرمان بده، 
و از م��ردم نادان ]ک��ه از پذيرفتن احکام 
و مقررات س��عادت بخش اس��ام امتناع 

مي ورزند[ روي بگردان«.
امام صادق )علیه السام( مي فرمايد:

سه چیز از ارزش ها و کرامت هاي دنیا 
و آخرت است:

1- گذش��ت از کس��ي که به تو ستم 
روا داشته؛

۲- صلة رحم با کس��ي که با تو قطع 
رحم نموده؛

3-و بردباري دربارة کس��ي که نسبت 
به تو ناداني کرده است. 

از ديگرن��کات بس��یار مه��م اخاقي 
که پرتوي از اخاق خداس��ت، پذيرفتن 
از آنج��ا ک��ه  ع��ذِر عذرخ��واه اس��ت. 
عذرخواهي محصول تواضع و بیداري و 
پشیماني است، واجب است براي حفظ 

ش��خصیتش ع��ذِر عذرخ��واه پذيرفت��ه 
ش��ود و براي وي از حضرت حق، طلب 

مغف��رت و آم��رزش گ��ردد.
رس��ول خدا )صّلي اهلل علیه وآله( در 
وصیتي ب��ه امیرمؤمنان )علیه الس��ام( 

فرموده است:
»َي�ا َعِليُّ َم�ْن َلْم َيْقَب�ِل اْلُع�ْذَر ِمْن 
�لٍ َصاِدق�ًا َكاَن َأْو َكاِذب�ًا َل�ْم َيَنْل  ُمَتَنصِّ

َشَفاَعِتي«؛ 
»اي علي! اگر کسي عذر شخصي را که 
خود را از لغزش و گناه نس��بت به او مبّرا و 
پاک مي داند � چه راست گويد و چه دروغ � 

نپذيرد، به شفاعت من نمي رسد!«. 
پذيرش عذر به اندازه اي مهم اس��ت که 
امام موسي بن جعفر )علیه السام( با جمع 

کردن فرزندانش خطاب به آنان فرمود:
ٍة َفَمْن  »َيا َبِن�يَّ إِنِّي ُموِصيُك�مْ ِبَوِصيَّ
َحِفَظَه�ا َل�ْم َيَض�ْع َمَعَه�ا ِإْن َأَتاُك�ْم آٍت 
َفَأْس�َمَعُكْم ِفي اْلُُذِن اْلُيْمَن�ي َمْكُروهًا ُثمَّ 
َل إَِلي اْلُُذِن اْلُيْسَري َفاْعَتَذَر َوَقاَل َلْم  َتَحوَّ

َأُقْل َشْيئًا َفاْقَبُلوا ُعْذَرُه«؛ 
»فرزندانم! شما را به مسأله اي سفارش 
مي کن��م ک��ه اگر آن را ب��ه کار بنديد، از 
ش��خصیت و بزرگي نمي افتید؛ اگر کسي 
نزد ش��ما آمد و س��خن ناخوشايندي در 
گوش راست شما گفت، سپس در گوش 
چپت��ان عذرخواه��ي ک��رد و گفت: من 

چیزي نگفتم، عذرش را بپذيريد«.

گذشت کردن
را بیاموزیم

رعایت حقوق همراهان
بر زائر الزم اس��ت که نام و ش��هرت همس��فران، و 
به ويژه هم اتاقي ها را بپرس��د و به ذهن بس��پارد و 
هنگام صدا کردن آنان با صداي آهسته و با شکلي 
محترمانه و با رعايت ادب اسامي آنان را صدا بزند. 
همچنین حدود ش��رعي را در گفتار خود نسبت به 

همسفران مراعات نمايد و از بي پروايي و بي احترامي 
نسبت به میهمانان خداوند در گفتار و رفتار پرهیز 
نمايد؛ زيرا رفتار و س��خن نی��ک و رعايت ادب در 

کام، سبب جلب محبت ديگران به انسان است.
زائ��ر بايد ب��ه هم اتاقي اش احت��رام کند و در 
نشس��ت و برخاست ادب را رعايت نمايد و نسبت 

به هم کاروانیان لطف و محبت بورزد. 

همه مي دانيم که هيچ کدام از ما مصون 
از لغزش و اشتباه نيستيم. گاهي لغزش 

و خطا از روي فراموشي است و گاهي 
براساس خشم و زماني نيز به صورت عمد 

انجام مي گيرد.



مسجد ااِلجابه
اين مس��جد در ش��ارع ابطح و بین میدان 
معابده و شارع ريع زاخر است. گفته مي شود 
پیامب��ر )صّلي اهلل علیه وآله( هنگام س��فر به 

طائف در اين مكان نماز گزاردند .
در محراب اين مس��جد دو كتیبه است كه 
داراي تاريخ ۹70 هجري اس��ت . اين مسجد 
به گفته نهرواني، در س��ال 7۲0ق. تعمیر شد 
و پس از آن ، رو به فرسودگي و تخريب رفت.  
ت��ا اينكه در دهه گذش��ته ، پ��س از تخريب 
س��اختمان قديمي ، آن را بازسازي كردند . با 
اين حال ، در س��ال 13۸0ش . همراه با ساير 
مساجد ياد شده ، آن را با مساحتي دو برابر و 
بسیار زيبا باسنگ هاي سفید و تیره بازسازي 
كردن��د و تابلوي مس��جداالجابه ، كه بر بناي 
قديم��ي آن وجود نداش��ت را ب��ر آن نهادند . 
گفتني است در مدينه نیز مسجدي به همین 

نام وجود دارد . 

مسجد انشقاق القمر 
)بالل حبشي(

در س��ال نهم بعثت، برخي از مشركان؛ 
از جمل��ه ابوجهل از پیامبر )صّلي اهلل علیه 
وآله( خواس��تند تا براي اثبات نبّوت خود، 
اگر قادر اس��ت ماه را دو نیم كند. در اين 
ح��ال جبرئی��ل )علیه الس��ام( بر ايش��ان 
نازل ش��د و اجازه خداوند ب��راي اين كار 

را اب��اغ ك��رد.
آن حضرت نیز با انگش��ت سبابه به ماه 
اشاره كرد و ماه دو نیم شد؛ نیمي در كوه 
ابوُقَبی��س و نیمي در ك��وه قعیقعان ديده 
ش��د. در اي��ن حال، رس��ول اهلل )صّلي اهلل 
علی��ه وآله( به س��جده افتاد و ش��كر كرد. 
ابوقبیس مس��جدي  از آن، باالي كوه  پس 
س��اختند و آن را »انشقاق القمر« نامیدند. 
در ده های اخیر قس��مت هايي از اين كوه 
صاف و بر آن دارالضیافه س��اخته شد؛ لذا 
اين مس��جد ب��ه همراه چند مس��جد ديگر 

تخري��ب گردي��د. 
اين قصر بس��یار بزرگ و بلند و مشرف بر 

كعبه ساخته شده است. 
در ه��ر حال، برخي اين مس��جد را همان 
»مسجد بال« دانسته اند كه بر فراز اين كوه 
قرار داش��ته و تخريب ش��ده اس��ت؛ در حالي 
كه برخي گفته اند آن ها دو مس��جد مستقل 
بوده ان��د؛ با اين تفاوت كه مس��جد انش��قاق 
القم��ر قبل از تخريب، نمايي مخروبه داش��ت 
ولي مس��جد بال حبش��ي بازسازي شده بود. 
اين مسجد را ازآن رو به بال حبشي منسوب 
دانس��ته ان��د كه وي ب��ر كوه ابوقبی��س اذان 

مي گفت.

حجر 
االسود در 
حال حاضر 
در كنار 
كعبه،در 
ارتفاع 1/5 
متری زمين 
قرار دارد.

در روايات 
بر استالم 
و بوسيدن 
حجر 
االسود 
سفارش 
بسيار شده 
و در نقلها 
آمده است 
كه رسول 
اهلل-ص-

مقيد به 
استالم و 
بوسيدن 
آن بوده 
است

توکل بر خدا
امام موس��ی ابن جعفر)ع( فرمودند: هركس بخواهد 
)در هر جهت��ى( قوى تریِن مردم باش��د باید در همه 

امور بر خداوند سبحان توّكل کند.

حجت االسالم و المسلمین رسول جعفریان
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از می��ان اين چه��ار ركن،فضیلت ركن يمانی و ركن اس��ود از دو ركن ديگر بیش��تر 
اس��ت.روايات زيادی از ش��یعه و س��نی درباره فضیلت و اهمیت اين ركن نقل ش��ده 
اس��ت.در روايتی از امام باقر)ع(نقل ش��ده كه رس��ول خدا)ص(دو ركن يمانی و اسود 
را اس��تام می كرد و آنها را می بوس��ید و صورتش را بر آنه��ا می نهاد.در روايتی ديگر 
از امام صادق)ع(آمده كه ركن يمانی دری از درهای بهش��ت اس��ت و از روز گش��وده 
شدنش،بسته نشده است.همچنین،ركن يمانی از موارد استجابت دعا ذكر شده است. 

حجر االسود 
حجر االسود يا سنگ سیاه،جزئی بسیار مقدس از مسجد الحرام است كه در كنار 
كعبه قرار گرفته.از زمان بنای كعبه،حجر االس��ود در كنار آن قرار داش��ته و پیش از 
اسام و پس از آن، مورد اعتنای كامل بوده و به لحاظ همین تقدس است كه رسول 
خدا-ص-آن را نگاه داشت و ديگر سنگهايی را كه به شكل بت ساخته شده بود،به دور 
ريخت.حجر االس��ود،در جريان تخريب كعبه در اثر س��یل در فاصله دوری از مسجد 
قرار گرفت.قريش برای نصب آن با يكديگر به دش��منی پرداختند،اما-همان گونه كه 
گذش��ت-با درايت رس��ول خدا)ص(همه قريش در فضیلت آن سهیم شدند و عاقبت 
به دس��ت آن حضرت نصب گرديد.به مرور زمان،از حجم نخس��تین اين سنگ كاسته 
ش��د و حتی اجزای آن از يكديگر جدا گرديد.آخرين بار قس��متهای مختلف آن را به 
يكديگر متصل كردند و آن را در محفظه ای نقره ای قرار دادند و تنها به آن اندازه كه 

برای بوسیدن و استام الزم بود،جای خالی گذاشتند. 
در روايات بس��یاری كه شیعه و س��نی نقل كرده اند،حجر االسود از سنگهای بهشتی 
دانسته شده كه همراه آدم)ع(به زمین آمده است.همچنین،در روايتی از پیامبر)ص(حجر 
االس��ود به منزله دست راس��ت خداوند خوانده ش��ده كه در روی زمین قرار گرفته است 
و مردم با دس��ت كش��یدن روی آن و بوس��یدنش،با خداوند بیعت و اطاعت خود را از او 
تثبیت می كنند.در نقلی از ابن عباس آمده اس��ت كه اگر كسی با رسول خدا-ص-بیعت 
نكرد،و سپس حجر االسود را استام كرد،با خدا و رسول بیعت كرده است.در روايات آمده 
اس��ت:اين سنگ در آغاز سفید بوده،كه با رسیدن دس��ت انسانهای گنه كار به آن سیاه 
گرديده اس��ت.  در سال 317 ه.ق.يكی از فرقه های منسوب به اسماعیلی مذهبان كه به 
قرامطه شهرت داشتند،حجر االسود را از كنار كعبه برداشتند و به احسا بردند.آنان به مدت 
۲۲ دو سال-چهار روز كمتر-)تا سال 33۹ ه.ق.(سنگ را در آنجا نگاه داشتند و سپس در 
عید قربان سال مزبور،آن را به جای نخست باز گرداندند. پس از آن،در طی سالهای پس 
از آن،حجر االسود مكرر-به طور عمد يا غیر عمد-از جايش كنده شد و هربار اجزائی از آن 

خرد و جدا شد.و باز به هم چسبانیده شد.

حجر االسود ؛ 
نقطه آغاز و پايان طواف

چهار زاويه كعبه به عنوان چهار ركن 
شناخته می شود.زمانی كه كلمه »ركن «بدون 
پسوندی به كار می رود،مقصود همان ركنی 

است كه حجر االسود در كنار آن قرار 
دارد.در انتهای ضلعی كه در كعبه واقع 

است،ركن عراقی و در سوی ديگر حجر 
اسماعيل،ركن شامی و پس از آن،ركن 
يمانی قرار دارد;به عبارت ديگر،در دو 

سوی حجر اسماعيل،ركن شامی و عراقی 
است و در دو ركن مقابل آن،ركن يمانی و 

ركن حجر االسود قرار گرفته است. 

مساجد مکه و مدینه



انتصاب امام جمعه کرج از سوی رهبر انقالب
رهبر معظم انقالب طی حکمی حجت االس��الم س��ید محمدمهدی حس��ینی 
همدان��ی را بعنوان نماینده ولی فقیه در اس��تان البرز و امام جمعه کرج 
منص��وب کردند. در این حکم آمده اس��ت: صالحیت ه��ای علمی و دینی 
ش��ما باید بتواند کانون گرم معرفت دینی و س��لوک و تالش انقالبی، در 

مخاطبان آن شهر و استان مهم، پدید آورد.

قاری روحانی قرآن:
قرائت های ماندگار قرآن محصول آشنایی قاری با علوم دینی است

نگ������اه

دستفروشان دوره گرد در 
مکه دردسر ساز شدند

كمیته پیگی��ري دوره گردها و 
دست فروش��ان در مكه مكرمه، 
حدود دو هزار و 740 كیلوگرم 
م��واد غذاي��ي تاري��خ مص��رف 
گذش��ته و فاس��د را طي نیمه 
نخس��ت م��اه ذي القعده جاري 

كشف و ضبط كرد.
به گزارش پاي��گاه خبري مكه، 
همچنی��ن اي��ن كمیت��ه، 3۵0 
قطعه لباس و ديگر وسايل غیر 
قابل اس��تفاده را نیز كش��ف و 

ضبط كرد.
الفوتاوي مديركل  محمد هاشم 
بهداش��ت محیط زيس��ت مكه 
مكرم��ه اعام كرد: اين اقدامات 
همزمان با موسم حج و ضرورت 
افزاي��ش تاش��ها ب��راي حفظ 
س��امت و بهداش��ت عموم��ي 

انجام مي شود.
اف��زود: ش��هرداري مك��ه  وي 
مكرمه ط��رح محكمي را براي 
مراكز  و  بازاره��ا  ب��ر  نظ��ارت 
فروش مواد غذاي��ي و ارزيابي 
اي��ن نكت��ه ك��ه آي��ا ش��روط 
را رعايت  بهداش��تي مطل��وب 

مي كنند، آماده كرده اس��ت.
وي گفت: تع��داد زيادي تیم و 
كمیت��ه میدان��ي ب��راي نظارت 
ب��ر فروش��گاهها و مراكزي كه 
فعالیت آنها به بهداشت عمومي 
مرتبط اس��ت و همچنین براي 
پیگیري پديده دس��ت فروشان 
دوره گرد در خال موس��م حج 

تشكیل داده است.
وي همچنی��ن از برخورد با 11 
فروش��گاه متخلف و ضبط بیش 
از 1۸۵0 قطع��ه لوازم آرايش��ي 
غی��ر مج��از و ۲۲۵ عدد داروي 
ممنوعه و مجموعه اي از كرم ها 
و پودره��ا و خمیردن��دان فاقد 

مجوز خبر داد.
الفوتاوي همچنین اظهار داشت: 
محی��ط  بهداش��ت  كل  اداره 
زيست مكه مكرمه چندين تیم 
براي مبارزه با دس��ت فروش��ان 
دوره گ��رد با ه��دف جلوگیري 
از گس��ترش اين پديده تشكیل 
داده اس��ت و البت��ه كمیته هاي 
ديگ��ري ه��م ب��راي پیگی��ري 
فعالیت ه��اي مختلف در خال 

موسم حج تشكیل شده است.
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ايام هفته 
مداحقاریمجریسخنرانمحل برگزاری � نام مدير و ...زمان برگزاریو تاريخ

پنجشنبه 92/7/11
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حاج آقارويال مکارم � جوادی 100538997218الی11
رمضان پورشوکاویقربانعلیراشد يزدی

دعای پر فيض کميل ابن زياد � بين الحرمين

جمعه 92/7/12

 28 ذيقعده

مطيعیپورزرگریقربانعلیدعای ندبههتل قصر الدخيل � بعثه مقام معظم رهبری7   الی 8:30

غامرضازادهرضوانیدعای ندبهالصافيه الياس � عباس زاده 70538997353 الی 8:30

رمضان پور شوکاویقربانعلیراشد يزدیالصافی بازا � جفت کار 14:300538997204الی15:30

رمضان پورقربانعلیراشد يزدیبعثه - شب شهادت امام جواد )ع(21:30

محافل و مراسم انس و معرفت در مدینه منوره - حج 1434

 عم��وم مردم ق��اری ق��رآن روحان��ی کمتر دي��ده اند...
در بی��ن روحانیون چهره های قرآنی و قاری نس��بت به 
گذش��ته بیشتر شده است. ممکن است به دلیل اينکه به 
ص��ورت غیر ملبس تاوت می کنند مس��تمعین متوجه 

روحانی بودن قاری نشوند.
از نظر ش�ما انتخ�اب قاريان ب�رای حضور در 

کاروان نور چگونه بايد باشد؟
جدي��دا به س��وابق قاريان و قاريان پیشکس��وت هم  
توج��ه می کنند که از نظر من در کنار آزمون حج اقدام 
خوبی اس��ت. چون کسانی هس��تند که ممکن است در 
اين آزمون ها ش��رکت نکنند اما واقعا مستحق اين سفر 
هس��تند و نبايد محروم شوند. البته من خودم در آزمون 

حج برای قاريان شرکت کردم و پذيرفته شدم.
ب�ه عنوان ي�ک عالم دينی آش�نايی با س�اير 
معارف قرآنی مانند تفس�ير قرآن را چقدر در امر 

قرائت موثر می دانيد؟
 ب��ه نظر من دانس��تن مع��ارف قرآنی نظیر تفس��یر 
ام��کان درک بهتر مفاهیم قرآنی را به انس��ان می دهد 
ک��ه يک قاری از اين امکان برای انتخاب درس��ت الحان 
بس��یار خوب می تواند استفاده کند. قرائت های ماندگار 
محصول آش��نايی با اين قبیل معارف است. اغلب قاريان 
بیشتر در بحث لحن و چگونه خواندن مشغولند اما اينکه 
مفهوم آيات و جمات و کلمات چیس��ت تا بر اساس آن 

لحن انتخاب شود بسیار مهم است.
شما از چه زمانی آغاز به قرائت قران کرديد؟

تمام قاريان از سنین بس��یار پايین شروع می کنند.  
من هم از ش��ش يا هفت س��الگی آغاز ک��ردم و با پدرم 
به جلس��ات قرآن می رفتم. البته زمزم��ه های مادرم را 

هنگامی که س��رم را روی زانويش گذاش��ته بودم به ياد 
دارم و همین امر در عاقه من به قرائت بسیار موثر بود.

هنگام ورود به مدينٰه چه حسی داشتيد؟
 آرزو داش��تم ک��ه به واس��طه قران به حج مش��رف 
ش��وم. ما مامور قرآنیم و هر جا که نیاز باشد در خدمت 
قرآن هستیم. چون س��فر اول من به حج است احساس 
خوش��حالی زيادی داش��تم ک��ه قرآن عامل اين س��فرم 
ش��ده است. البته قرائت قرآن در سرزمین وحی در کنار 
حاوت آن دش��وارتر است چون برای شنوندگانی که به 
زبان قرآن تکلم می کنند بیش��تر بايد به معنا و مفاهیم 
برای قرائت بهتر توجه کنم. اينجا محل نزول قرآن است.

به چه سبکی بيشتر قرائت می کنيد؟
من بیشتر به شیوه مصطفی اسماعیل عاقه دارم اما از 
قاريان ديگر مانند حکیم عمران هم لذت می برم. استادان 

اولی��ه من ه��م اس��تاد محمد 
هدايت��ی اس��تاد ذاکريان و 

استاد رستمی بودند.

محمدرضا محمدی روحانی قاری و مدرس قرآن در دانشگاه و حوزه امسال با کاروان 
راهيان نور توفيق تشرف به سرزمين وحی را يافته است. او در گفت و گو با زائر از نحوه 

انتخاب خود برای اين سفر و تاثير علوم دينی بر قرائت بهتر قرآن می گويد.



تذکرات مهم درباره مراسم دعای کمیل در بین الحرمین

روحاني: حق غني سازي به هیچ عنوان قابل مذاكره نیست
رییس جمهوري اظهار داش��ت: مردم مطمئن باش��ند كه حق فناوري هس��ته اي و غني س��ازي در ایران به هیچ 
عنوان قابل گفت و گو ومذاكره نیست. دكتر حسن روحاني پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
افزود: اصول ما این است كه در برابر آژانس بین المللي انرژي اتمي، درهاي سایت هسته اي را بازگذاشته 

ایم و آنها مي توانند نظارت كنند. 
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1   توجی��ه زائرين محترم نس��بت ب��ه اهمیت 
ش��ركت آنان در مراسم دعاي شريف كمیل در كنار 
مرقد مطهر پیامبر مكرم اسام )صلي اهلل علیه و آله 

و سلم( و ائمه معصومین بقیع )صلوات اهلل علیهم(.
2   با توجه به باز بودن دربهاي مسجدالنبي)ص( 
در هنگام برگزاري مراسم دعاي كمیل و از طرفي 
ضرورت به نمايش گ��ذاردن وحدت و يكپارچگي 
ملت مسلمان ايران اسامي به كلیه زائرين محترم 
تأكید شود، در زمان برگزاري مراسم دعاي كمیل 
فقط در محوطه برگزاري دعا حضور بهم رسانند.  
3   تاش و كوش��ش مدي��ران محترم كاروان 
جه��ت حضور پ��ر رنگ كلی��ه زائري��ن گرامي به 

شركت در مراسم دعاي شريف كمیل.
4   توزي��ع به موقع ش��ام در كاروان و انتخاب 
زمان مناس��ب جه��ت حركت زائري��ن به صورت 
دسته جمعي به نحوي كه حداكثر ساعت ۹ شب 

در محل برگزاري مراسم حضور داشته باشند.

5   تذكر جدي ب��ه زائرين محترم درخصوص 
همراه نیاوردن دوربین فیلم برداري و عكسبرداري 
به دلیل ممانعت پلیس س��عودي و مطلع نمودن 
آنان از تهیه فیلم مراسم توسط »مؤسسه فرهنگي 
هنري مش��عر« و آمادگي عرض��ه آن از صبح روز 

بعد از مراسم به زائرين متقاضي.
6  اجتن��اب از برافراش��تن پرچ��م، عائ��م و 
نش��انه هاي كاروان در حی��ن برگزاري مراس��م و 
برپايي هرگونه مراس��م اعم از مداحي و سخنراني 
و... در محوطه برگزاري مراس��م بین س��اعات ۲1 
ت��ا ۲۲/30 ش��ب جمعه و نیز خ��ودداري از دادن 

هرگونه شعار در طول مسیر رفت و برگشت.
7   ب��ا تّوج��ه ب��ه اينك��ه پلیس س��عودي در 
ورودي هاي محل برگزاري مراسم اقدام به بازرسي 
مي نماي��د به كلیه زائرين گرامي به ويژه خواهران 
تذكر داده شود غیر از زيرانداز، كتاب دعا و بطري 
كوچك آب وسیله ديگري را همراه خود نیاورند. 

8   ب��ه زائرين عزي��ز تذكر داده ش��ود پلیس 
سعودي براي امنیت مراسم دعا در محوطه مراسم 

حضور دارند لذا با ديدن آنها نگراني پیدا نكنند.
9   كنترل و راهنمايي زائرين توس��ط مسئولین 
كاروانه��ا هنگام عبور از خیابان ها و همكاري با پلیس 

سعودي .
10   هم��كاري مديران ، روحانی��ون و كاركنان 
محترم كاروان ها با عوامل انتظام�ات بعث�ه جهت 
تعیین محل استقرار زائرين )به تفكیك خواهران 

و برادران( در محل برگزاري مراسم.
11   ب��ه زائري��ن محترم تأكید ش��ود به هنگام 
عزيمت به محل برگزاري مراس��م كارت شناسايي 

خود را حتمًا به همراه داشته باشند.
12   در پايان مراس��م زائرين محترم نس��بت به 
نظاف��ت محوطه اقدام و س��عي كنن��د هیچ گونه 
وس��ايل اضافي در اين مكان مقدس از خود باقي 

نگذارند.

دبير ستاد برگزاری مراسم دعای کميل خطاب به زائران تذکراتی را ارائه داده است که 
در ادامه مالحظه خواهيد نمود.

مراس��م باش��کوه دعای کمیل بین الحرمین که 
حی��رت زائران کش��ورهای ديگر و ش��هروندان 
س��عودی را نیز در پی دارد محص��ول زحماتی 
اس��ت که از سال 7۵ توس��ط بعثه مقام معظم 
رهبری راهبری می ش��ود. گفتگوی زائر با مجید 
آخوندزاده مشاور نماينده ولی فقیه و دبیر ستاد 

مراسم را با هم می خوانیم.      
زائ�ر: آق�ای آخوندزاده؛ س�ابقه زمانی 
برگ�زاری دع�ای کمي�ل با حض�ور زائران 
ايران�ی در بين الحرمي�ن ب�ه چ�ه موق�ع 

برمی گردد؟
س��ال 61 که برای اولین بار به حج مش��رف 
ش��دم، فض��ای حدفاصل مس��جد النبی )ص( و 
قبرس��تان بقیع، تحت عنوان شارع اباذر نامیده 
می ش��د و خودرو نیز از اين مسیر عبور می  کرد. 
با اين حال مراس��م دعای کمیل با حضور زائران 
کشورمان در مقابل بقیع برگزار می شد. به تدريج 
که مسجدالنبی )ص( توسعه پیدا کرد، تقريبا از 
س��ال 70، بین الحرمین به شکل امروزی درآمد 

و برگزاری دعای کمیل با حضور گسترده زائران 
ايرانی در بین الحرمین آغاز ش��د. از سال 7۵ هم 
مسئولیت اجرايی دعای کمیل در بین الحرمین 
را برعهده داش��ته ام که از آن زمان تا کنون 70 
مراس��م دعای کمیل با ش��کوه و عزت با حضور 
زائران ايرانی در بین الحرمین برگزار شده است.

وزير حج عربس�تان در ديدار با رئيس 
سازمان حج و زيارت کشورمان، به تحسين 
نظم زائ�ران ايران�ی و همچني�ن انضباط 
برگزاری مراسم دعای کميل پرداخته بود. 

اين نظم چگونه برقرار می شود؟
قب��ل از مراس��م، امکاناتی اعم از سیس��تم های 
صوتی، برق اضطراری و دوربین های فیلمبرداری در 
محل برگزاری مراس��م مستقر می شود. نظم مراسم 
دعای کمیل توسط خود زائران برقرار می شود به اين 
ترتیب که 10 نفر از هر کاروان زائران ايرانی به صورت 
داوطلب به بعثه معرفی می شوند تا در برقراری نظم 

مراسم کمک کنند.  
ويژگی دعای کميل در بين الحرمين چيست؟

مقامات سعودی بخصوص فرمانده پلیس مدينه 
از نظم و انضب��اط زائران ايرانی تعريف می کنند و 
اذع��ان دارند که اين نظ��م را در هیچ جای ديگر 
نديده اند که مراسم بدون هیچ دردسر و دغدغه ای، 

سر ساعت شروع و خاتمه پیدا کند. 
برگزاری دعای کمیل در بین الحرمین، افتخاری 
است که سال ها فقط نصیب نظام جمهوری اسامی 
ايران ش��ده است. و مسئوالن عربستان هم بخاطر 
همین نظم و انضباطی که داريم اجازه داده اند اين 

مراسم را برگزار کنیم.

گفتگو با آخوند زاده؛ در رابطه با برگزاری  دعای کمیل بین الحرمین
در جستجوی نشانه های الگويی نظم زائران ايرانی به حال و هوای پنج شنبه شب های زائران ايرانی در بين الحرمين 

می رسی که چگونه با نظم و وقار در ميان حرم نبوی و حرم بقيع، مناجات ماندگار موالی متقيان، امير مومنان، 
حضرت علی )ع( را زمزمه کرده و جان ها را به عطر جانبخش علوی، صفا می بخشند. 
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

گفتم : ُعجب يعني چه ؟
گفت: خودپس��ندی ، از خود راضی 
بودن ، خودبينی ، به خود باليدن ، بزرگ 
انگاشتن خود، به جهت وصفی از اوصاف 
نفسانی يا به جهت راءی و فكر خود در امور 
يا به عمل و كرداری از خود، حالتی بسيار 
بد و مهلك است ، و در مدرك دين اسالم 

از آن مذمت و منع شده است.
 در رواي��ات از امام صادق)ع(  آمده 
است، كسی كه خودپسندی بر او وارد 
ش��ود، هالك می ش��ود.  از امام صادق 
يا امام باقر)ع(  آمده اس��ت: دو نفر وارد 
مسجد شدند يكی عابد و ديگری فاسق 
و چون از مس��جد خارج ش��دند فاسق 
صديق بود، و عابد فاسق ؛ زيرا چون عابد 
داخل مسجد ش��د به عبادت خود می 
باليد و در اين فكر بود، ولی مرد فاس��ق 
در فكر پشيمانی از گناهش بود و طلب 

آمرزش  از خداوند متعال می كرد.

خداي��ا! خواس��تی رس��یدم. چه 
عظمت��ی. فقط يک خواس��ته دارم، 

ظهور آقا امام زمان)عج( 
ابوالفضل گناباد 19272

کعب��ِه  کن��ار  از  م��را  س��ام 
پذي��را  مس��جدالحرام  هس��تی، 
در  که  همانطور  بیايید  و  باش��ید 
موق��ع ط��واف قلبمان به س��مت 
س��مت کعب��ه می باش��د و با هر 
دور طواف خ��ود را به اين خانه 
م��ی  ک��م  را  فاصل��ه  و  نزدي��ک 
معنوی  و  حقیق��ی  فاصله  کنی��م 
قل��ب خود را با خ��دای عزوجل 
ک��م نموده به امی��د آن روز که 
دو  آن  بی��ن  ای  فاصل��ه  ديگ��ر 
نباش��د.        احمد علی يازدانی

ب��ه اين گونه از همه عوامل کاروان 
حج ش��هدای اس��تهبان فارس که 
م��ا را در انج��ام اين س��فر معنوی 
به س��رزمین وح��ی صادقانه ياری 
م��ی  نمايند تقدير و تش��کر نموده 
و ب��رای ايش��ان از درگاه خداون��د 
متع��ال آرزوی توفیق و س��امتی 

م��ی نمايی��م. 
هتل قصر العزيزه

کاروان  دومی�ن  دوره  زیارت 
جانبازان

صب��ح  جانب��ازان،  کاروان  دومی��ن 
چهارشنبه دهم ش��هريور ماه، زيارت 
دوره اماک��ن مق��دس مدين��ه را در 
فضايی معنوی انجام دادند. اين کاروان 
مش��تمل بر 11۹  نف��ر از جانبازان و 

همسران و همراهان آنان است.
مسجد قبا نخستین مقصد زيارت 
حماسه آفرينان دفاع مقدس بود. پس 
از اقامه نماز در نخستین مسجد اسام، 
جانب��ازان مع��زز در آوردگاه عب��رت 
تاريخ، جبال ُاحد و مزار شهدای ُاحد 
حاضر ش��دند و ياد شهدای اين غزوه، 
به ويژه حضرت حمزه سیدالشهدا )ع( 

را گرامی داشتند.
 در ادام��ه، مس��جد ذوقبلتی��ن، 
پذيرای قدوم مب��ارک جانبازان عزيز 
بود. پ��س از اقامه نماز تحیت در اين 
مسجد، جانبازان و همراهان ايشان در 
محل مساجد سبعه حضور يافتند و از 
محل وقوع حماسه بزرگ نبرد احزاب 
و افتخ��ار آفرينی موالی متقیان علی 
)ع( در آن غزوه تاريخی ديدن کردند. 

اينجا، فضايی است که برای انعکاس 
دلنوش��ته ها، خاط��رات، تجربیات و 
عکس ه��ای ديدنی زائران از س��فر 
حج اختصاص يافته است. می توانید 
مطال��ب خود را از طري��ق پیامک و 
يا از طريق پس��ت الکترونیک نشريه 

برای ما ارسال کنید.

عکس روز

نماز دومین گروه جانبازان در زیارت دوره                            عکس: علی اصغر محکی

w w w . h a j j . i r

خسی بر دریا
 و تازه شروع کرده ای. و گرنه می بینی که در مقابل چنان بی نهايتی چه از صفر 
هم کمتری. عینُا خسی بر دريايی. � نه؛ در دريايی از آدم. بل که ذره خاشاکی، و 
در هوا. بصراحت بگويم، ديدم دارم ديوانه میشوم. چنان هوس کرده بودم که 
 سرم را به اولین ستون سیمانی بزنم و بترکانم… مگر کور باشی و “سعی” کنی.

می ديدم “من” ش��رقی که در چنین مس��اواتی در برابر عالم غیب، خود را 
فراموش می کند و غم خود را؛ همان است که در انفراد بحّد تمايز رسیده خود 
در اعتکاف،  دعوی الوهیت می کند. عین همان زنديق میهنه ای يا بس��طامی 
و ديگ��ران. و جوکی��ان هند نیز. و می ديدم که اين “م��ن” بهمان اندازه که 
در اجتماع خود را “فدا می کند” در انفراد “فدا می ش��ود”. می ديدم “من” 
ش��رقی که در چنین مس��اواتی در برابر عالم غیب، خود را فراموش می کند 
و غم خود را؛ همان اس��ت که در انفراد بحّد تمايز رس��یده خود در اعتکاف،  
دع��وی الوهیت می کند. عین همان زنديق میهنه ای يا بس��طامی و ديگران. 
و جوکی��ان هند نیز. و می ديدم که اين “م��ن” بهمان اندازه که در اجتماع 
خود را “فدا می کند” در انفراد “فدا می شود”.              جال آل احمد

حج سراسر همه يادآوری از تاريخ است

 مرتضي اخرتي

 حج سراسر همه يادآوری از تاريخ است
 اين بنايی است كه بی نقص ترين تقويم است
 اين بنايی است كه گفته است به نجاشی ها
 اين بنايی است كه بیرون زده عشق از ِقَبلش
اين نه ازآجروسنگ است ونه ازكاهگل است

مرحله مرحله اش باوری از تاريخ است
سند محكمی از آدم و ابراهیم است
حاصلی نیست شما را ز فروپاشی ها

كربا و نجف و شام و دمشق از ِقَبلش
خشت خشتش همگی حاصل اشك است ودل است
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