
خدا حافظ شهر پیامبر)ص(
مدینه ش��هری به وسعت آسمان 
است. نه آسمان مادی و کهکشان 
های صوری و اجرام مادی. بلکه به 
اندازه آسمان دل است.کافی است 

در مدینه باشی و آسمانی شوی.
ان��گار جن��س ت��و متفاوت 
افراد  از  می ش��ود نه متف��اوت 
بلکه متفاوت از دیروز و هر روز 

دیگر.       ادامه در صفحه 2 

آخری�ن گ�روه از زائ�ران ایران�ی مدین�ه اول، روز 
گذشته وارد مدینه منوره شدند.

مهندس س�عید اوح�دی رئیس س�ازمان حج و 
زیارت بعد از ظهردیروز در جمع خبرنگاران با بیان 
اینک�ه همه زائران در س�امت کامل بس�ر می برند 
ی�ادآور ش�د: 49 ه�زار زائر ک�ه 81 درص�د از کل 
جمعیت زائران ایرانی را تشکیل می دهند تا کنون 

وارد سرزمین وحی شده اند.

ب�ه گفت�ه وی بقی�ه زائ�ران ایران�ی وارد جده 
می شوند تا مستقیم به مکه اعزام شوند و پس از به 
جا آوردن مناسک حج به شهر مدینه منوره مشرف 

شوند.
رییس سازمان حج و زیارت با اشاره به تمهیداتی 
که برای ایام تش�ریق پیش بینی ش�ده است گفت: 
همه ش�رایط برای انجام فریضه ح�ج هموطنانمان 
اس�ت.  ش�ده  فراه�م  ای  دغدغ�ه  هی�چ   ب�دون 

نصب چادرهاي 
پيشرفته در عرفات
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امام خمينی)ره(
اكنون كه موس��م حج بيت اهلل الحرام است الزم است در خالل 
اعمال ش��ریفه حج به یكي از بزرگترین فلسفه این اجتماع 
عظي��م توجه داش��ته و ب��ه وضع اجتماعي و سياس��ي 
كشورهاي اسالمي رسيدگي كرده و از گرفتاري هاي 

برادران ایماني خود مطلع گشته...
خطاب به حجاج، 1357

zaer newspaper

ویلچرهایی که در شهر 
پيامبر)ص( چرخ غرور می زنند
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رییس سازمان حج و زیارت:
80 درصد زائران ایرانی وارد سرزمین وحی شدند

معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی
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دومین دعای کمیل مدینه منوره باحضور انبوه زائران برگزار شد

نوای دلنشین »یارب، یارب« 
دلدادگان در بین الحرمین



گزارش خبرنگار زائر حاکيست، انبوه زائران ایراني 
شب گذش��ته در صفوف متراكم و در فضایی آرام 
و معنوی، دع��اي پرفيض كميل را زمزمه کرده و 
در مظلوميت ائمه بقيع عليهم الس��الم گریستند. 
دع��ای کميل زائران ایرانی در مدینه با هماهنگی 
مقامات سعودی و حضور پليس این کشور برگزار 
 ش��ده و در طول برگزاری این مراس��م با ش��کوه، 
خيابان های اطراف مس��جد النبی )ص( مس��دود 
شده و تنها زائران ایرانی اجازه حضور در محدوده 

محل برگزاری مراسم را داشتند.
این مراسم راس ساعت 21/30 با تالوت آیاتی از 
کالم اهلل مجيد آغاز شد و در ادامه، مداحان اهل بيت 

عصمت و طهارت در مدح و منقبت رسول  اهلل )ص( 
و ائمه مظلوم بقيع )ع( به مدیحه سرایی پرداختند. 
پس از قرائت دعای کميل، حجت االسالم والمسلمين 
قاضي عس��كر نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج 
جمهوری اس��المی برای عزت اس��الم و مسلمين و 
حل مشکالت جهان اسالم به درگاه خداوند متعال 

دعا كرد.
زائ��ران ایران��ی در ح��ج امس��ال چه��ار نوبت در 
بين الحرمين دع��ای کميل می خوانند ک��ه تا کنون 
دو مراس��م آن با حضور زائ��ران ایرانی مدینه قبل در 
بين الحرمين برگزار شده و دو نوبت دیگر، بعد از موسم 
حج و بازگشت حجاج مدینه بعد از مکه برپا خواهد شد.

هفته پرکار مجلس 
هفته آینده 4 وزیر و 3 سرپرس��ت به مجلس خواهند رفت. کمیسیون های 
تخصصی مجلس هم در روزهای یک ش��نبه و سه شنبه هفته آینده تشکیل 
جلس��ه می دهند ک��ه در مهمتری��ن بخش ها تحقی��ق و تفح��ص از عملکرد 

معاونت برنامه  ریزی دولت در دستورکار کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد.

سرمقاله

خدا حافظ شهر پیامبر)ص(
ادامه از صفحه اول

ب��وده  مدین��ه  در  اگ��ر 
روض��ه  در”  وحض��ور  باش��ی 
تهجد”خان��ه  منوره”،”ای��وان 
فاطم��ه و پيامب��ر)ص(، ح��رم 
ش��ریف نب��وی)ص( وبقيع، آن 
قطع��ه بهش��تی را درک کرده 
باشی ميدانی که وسعت مدینه 
بی نهایت بی نهایت اس��ت.چرا 
که انس��ان های کامل الهی در 

آن ماوا گزیده اند.
عه��ده  ز  ا مدین��ه  درک 
دل بر می آید و کافی است 
باش��ی ومتوجه  تا در مدینه 
باید ش��هر  ش��وی.حال ک��ه 
کنی  ت��رک  ا  ر پيامب��ر)ص( 
دع��وت  ميق��ات”  در”  ت��ا 
ید  با بگوی��ی  لبيک  ا  ر ح��ق 
پاک  پاک”شوی، بکوش��ی” 
لبي��ک  ن��ی  با ز ز  ا ت��ا  پاک.
بخش��يده  ه  گنا ز  ا که  بگویی 
ا با اعضایی  عمال ر ش��ده  وا
ز گ��رد  ا نج��ام ده��ی ک��ه  ا

ه پاک ش��ده باش��د. گنا
توصيه  خاط��ر  همي��ن  به 
ت��ا  مدین��ه  در  اس��ت  ش��ده 
آنجای��ی ک��ه م��ی تواني��د از 
اس��تغفار کنيد.حضور  معاصی 
در مدین��ه برای زایر، یکی از 
روزهای  انگيزتری��ن  خاط��ره 

حيات وی می باش��د.
چرا که زایر از مدینه می رود 
اما دل او م��ی ماند و” تو” هر 
کجا که باش��ی دلت دیگر با تو 
نيس��ت.به همين خاطر اس��ت 
که” تو” دیگر متفاوت ش��ده ای 
و شایسته پذیرش دعوت خدایی! 
مدینه ای شهر پيامبر)ص(، من 
ترا هيچ موقع فراموش نمی کنم.

چون دلی را ب��ه نزد تو به یادگار 
گذاش��ته ام که مهر فاطمه )س( 

در آن است.
و آری چنين اس��ت که حرم 
نبوی و بقيع منزلگاه دل های بی 
قرار است همان دل های شيدایی 

که دیگر متعلق به تو نيست.
و چنين است که تو “دیگر” 

از جنس” دیگر”ی شده ای.
ش��هر  ای  خداحاف��ظ 
ای  خداحاف��ظ  خاطره ه��ا، 
شهرخوبيها، خداحافظ ای شهر 

پيامبر)ص(.

حضور 
زائران از 

کشور های 
مختلف 
یکی از 

جلوه های 
زیبای 

دومين 
دعای 

کميل بين 
الحرمين 

بود
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دومین دعای کمیل مدینه منوره باحضور انبوه زائران برگزار شد

نوای دلنشین »یارب، یارب« دلدادگان در بین الحرمین
هزاران زائر ایرانی حرم نبوی، شب گذشته در حالی گام در یکی از بهترین و عجيب ترین 

محدوده های این عالم نهادند که خود را برای قرار دادن در معرض چشمه سار عشق و 
عبودیت آماده کرده، کليد رحمت الهی در دست گرفته و مناجات عارفانه مولی الموحدین، 

حضرت علی)ع(را آنگونه زمزمه کردند که قلب و دل را مشحون از سایه سار محبت و رحمتی 
یابند که چون آبشاری از نور به سوی بندگانش سرازیر شده و روح و جسم شان را در بر گيرد.  

نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی دیشب در پيامی 
از زائران ایرانی حرم نبوی که با حضور در مراس��م پرفيض 
دعای کميل بين الحرمين حماس��ه ای معنوی و روحانی 

آفریدند، قدردانی کرد.
ئ��ران ایرانی حرم  در ای��ن پيام آمده اس��ت: زا
نبوی که آماده حضور در مس��جد ش��جره و احرام 
بس��تن برای ط��واف بي��ت اهلل الحرام می ش��وند، 
پنجش��نبه ش��ب ب��ا نظمی خ��اص و حضوری توام 
با معنویت، در مراس��م دعای کمي��ل مدینه منوره 

صحن��ه های��ی مان��دگار آفریدند و عش��ق خود به 
رس��ول مکرم اسالم )ص( و اهل بيت مطهر ایشان 
، در جوار ح��رم نبوی و بقيع ش��ریف به نمایش  را

گذاش��تند.
ش��ایان ذکر اس��ت هزاران ت��ن از زائ��ران ایرانی در 
دومين مراسم دعای کميل مدینه منوره حضور داشتند 
و ب��ا تالوت دعای کميل، جان ها را به عطر فاطمی صفا 
بخش��يدند. قرار اس��ت دو نوبت دیگر دعای کميل برای 

زائران مدینه بعد برگزار شود. 

قدردانی سرپرست حجاج ایرانی
 از حضور پر شکوه زائران در دعای کمیل 



نماینده ولی فقیه، سام و دعای مقام معظم رهبری را به جانبازان رساند
ویلچرهایی که در شهر پیامبر )ص( چرخ غرور می زنند

راه اندازی سایت مدرسه فقاهت و ویکی فقه
به تازگی محققان کش��ور س��ایت "مدرسه فقاهت" را 
راه اندازی کرده اند که با وجود آن کاربران می توانند 
از کالس های درس اساتید حوزه های علمیه قم، کشور 

و 3 کشور دیگر بهره مند شوند.

شما با 
فداکاری هایتان 
برای اسالم، 
تشيع و انقالب، 
افتخار آفریده 
و وجودتان 
نورانی شده 
است. خداوند 
به کسانی که 
در راه خدا 
فداکاری 
می کنند وعده 
بهشت داده و 
فردای قيامت، 
آنها به سهولت 
وارد بهشت 
می شوند.
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نصب چادرهاي پیشرفته در عرفات
مس��ئوالن وزارت ح��ج عربس��تان از نصب 
چادرهاي ضد حریق در مشعر عرفات در موسم 

حج آینده خبر دادند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني حج، معاون 
وزارت ح��ج عربس��تان از نص��ب چادرهاي ضد 
حری��ق در مش��عر عرفات در موس��م حج آینده 

خبر داد.
س��هل الصبان معاون وزارت حج عربس��تان 
در خصوص نصب چادرهاي پيش��رفته در مشعر 
عرف��ات اظهار داش��ت: نشس��تهایي براي نصب 
چادرها در مشعر عرفات مش��ابه چادرهایي كه 
در مش��عر منا نصب شد و البته این چادرها ضد 
حریق است، برگزار شده است و ما به این نتيجه 
رسيده ایم كه در مش��عر عرفات هم چادرهایي 
شبيه چادرهاي فرودگاه ملك عبدالعزیز جده به 

سبب ارتفاع زمين نصب شود.
وي تصری��ح ك��رد: م��ا در آین��ده مجب��ور 
خواهيم شد توسعه عمودي را در پيش بگيریم، 
همچنانكه دیدگاهي براي توس��عه تمام مشاعر 
مقدس��ه در آینده وجود دارد و انشاءاهلل در سال 
آینده، تجربه چادرهاي مشعر عرفات را خواهيم 
داش��ت و ابتدا در س��متي كه به قطار مش��اعر 

نزدیك باشد، چادرها نصب خواهد شد.

روزان�ه دو هزار حاج�ي از طریق دریا 
وارد جده مي شوند

بندر اس��المي جده روزانه پذیراي حدود دو 
هزار حاجي اس��ت كه براي اداي مناس��ك حج 

وارد مي شوند.
به گزارش پایگاه اطالع رساني حج، سرهنگ 
محمد الوادعي مدیر اداره گذرنامه بندر اسالمي 
جده اعالم كرد: معاینه 1۸30 حاجي س��وداني 
ك��ه با هدف اداي فریضه حج از طریق دو فروند 
كشتي به نامهاي موده نور وارد شدند، انجام شد 

و هيچ مورد مشكوكي مشاهده نكردند.
وي افزود: اس��تقبال از حجاجي كه از طریق 
دری��ا وارد مي ش��وند، تا س��وم ذي الحجه ادامه 
دارد و مدارك آنها به دقت بررس��ي مي ش��ود و 
كارشناسان بهداشت هم، وضع جسماني آنها را 

به دقت بررسي مي كنند.
وي تاكي��د كرد: هيچ ك��س نمي تواند براي 
اداي فریضه حج وارد عربس��تان شود، مگر آنكه 
از س��المتي و صح��ت جس��ماني وي اطمينان 

حاصل شود.
الوادعي اظهار دش��ت: البته در ميان كساني 
كه وارد شده اند، تعداد معدودي گذرنامه جعلي 
داشتند كه دستگاههاي پيشرفته و دقيق آنها را 
كش��ف كرده و مانع عبور هر فردي كه گذرنامه 

جعلي داشته باشد، مي شوند.

نماینده ولی فقيه آمده تا یکی دو روز قبل از اینکه احرام بندد، با یادگاران آن روزها 
بنشيند. 

آنها که خود مدال ایثار بر گردن دارند، امروز در س��رزمينی آمده اند که مش��حون از 
فداکاری های صدر اسالم است. دلبستگی هاشان در مدینه زیاد است. وقتی به بقيع نگاه 

می کنند، عالوه بر چهار امام معصوم بقيع)ع( به مادر علمدار کربال سالمی ویژه دارند.
وقت��ی درس ه��ای ام البني��ن را مرور می کنن��د، به یاد م��ادران خ��ود و مادران 
همسنگران شان می افتند که با چه عشقی فرزندان شان را برای حمایت از امام شان به 
جبهه می فرستادند و به خدا می سپردند. حتما عنوان "مادر چند شهيد" را در خانواده 
و دوستان یا در محله تان دیده  و شنيده اید. مادر حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم 

هم مادر چهار شهيد کربال است و ابوالفضل گل سر سبد آنهاست.
آنها تا چند روز دیگر به مس��جد ش��جره می روند تا س��فيدپوش شوند و به خدای 

خود بگویند "خدایا؛ من را دعوت کردی، من هم لبيک گویان می آیم به سویت ..."
وارد مس��جدالحرام که می ش��وند، چهار نفر از اعضای این کاروان، به چشم ظاهر 
نمی توانند خانه ای را ببينند  که حتی نگاه کردن به آن نيز عبادت است! اما چه باک 
که چش��م دل شان بيناترین و پر فروغ ترین است. وقتی وارد مسجدالحرام می شوی، 
س��جده می کنی و ش��اید اصل حس و حال توبه کردن و بندگی را در لحظه س��جده 
گزاردن در مقابل خانه کعبه در خود حس کنی، اما برخی از اعضای کاروان جانبازان 
نمی توانند به شکلی که تو سجده می کنی، سجده گزارند. آنان قباًل بندگی خود را به 

بهترین شکل اثبات کرده اند.
حجت االس��الم و المسلمين قاضی عسکر، نماینده ولی فقيه در امور حج و زیارت 
که در جمع جانبازان در مدینه منوره س��خن می گفت جانبازان را “شهيدان زنده” 
و کاروان جانب��ازان را “کاروان ن��ور” ناميد و با ابالغ س��الم و دعای ویژه مقام معظم 
رهبری به جانبازان، گفت: »ش��ما با فداکاری هایتان برای اس��الم، تش��يع و انقالب، 
افتخار آفریده و وجودتان نورانی شده است. خداوند به کسانی که در راه خدا فداکاری 

می کنند وعده بهشت داده و فردای قيامت، آنها به سهولت وارد بهشت می شوند.« 
حجت االس��الم والمسلمين قاضی عس��کر، همچنين “حج” را وسيله آرامش روح و 
دوری اضطراب از حج گزار دانست و از جانبازان خواست برای جوان ها و برای مسلمانان در 

کشورهای اسالمی که تحت آماج بدخواهان و تفرقه جویان قرار دارند، دعا کنند.
براب��ر این گزارش، یکی از جانبازان هش��ت س��ال دفاع مق��دس در خاتمه دیدار 
نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی با اعضای کاروان ویژه جانبازان، خواستار 

شد تا زمينه دیدار این جانبازان با مقام معظم رهبری فراهم شود.

این کاروان، شميم و بوی حرم دارد. سال هاست مجروحند و باز هم آرزوی شهادت 
دارند. چرخش های ویلچرشان چرخ غرور می زند اما وقتی نماینده رهبری آنها را در 

بغل می فشرد، بغض گلوی شان را می گيرد؛ بغضی از جنس غرور و سالم. 

گـــزارش حج



محبوبترین عمل نزد خداوند متعال
امام على)ع(: هیچ عملى نزد خداوند، محبوب تر از نماز نیست، 
پ��س هیچ كار دنیایى، ش��ما را در وقت نماز به خود مش��غول 

ندارد.
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برخي از واجبات طواف
ط��واف را از حجراالس��ود آغ��از كند، به 
گون��ه  اي كه ش��روع ط��واف از محاذات 
حجر باش��د اما الزم نيس��ت كه از ابتداي 
حجر آغاز كند و تمام بدنش در برابر همه 
قس��متهاي حجراالس��ود عبور كند، بلكه 
همينكه عرفًا شروع از ابتداي حجر صدق 

كند، كافي است.
واجب نيست در پایان هر دور، مقابل 
حجراالس��ود بایستد و سپس دور بعدي 
را آغاز كن��د، بلكه همينكه هفت دور را 
ب��دون توقف طي كند و دور هفتم را در 
نقطهاي آغاز كرده پای��ان دهد، كفایت 
مي كند. و البت��ه مي تواند اندكي بيش 
از این مقدار ب��ا نيت احتياط طي نماید 
تا یقي��ن كند كه در همان نقطهي آغاز، 

طواف را پایان داده است.
طواف كردن از س��مت چپ به گونه 
اي كه هن��گام طواف، كعبه در س��مت 
چ��پ او باش��د. معيار آن ك��ه كعبه در 
س��مت چپ قرار گيرد، مص��داق عرفي 
اس��ت نه معي��ار یقين عقل��ي، پس اگر 
هن��گام عب��ور از حجر اس��ماعيل )ع( و 
چهارگوش��ه كعبه، اندكي منحرف شود، 
طواف او صحيح است و نيازي نيست در 
چنين حالتي شانههاي خود را كج كند، 

كعبه در سمت چپ قرار گيرد.
اگر بخشي از مسير طواف را برخالف 
حال��ت متع��ارف ط��ي كند، مث��ال براي 
بوسيدن كعبه در هنگام طواف به سوي آن 
روكند، یا بر اثر ازدحام جمعيت، ناخواسته 
رو یا پش��ت به سوي آن كند و یا كعبه را 
در سمت راس��ت خود قرار دهد، طوافش 
صحيح نيست و باید مقداري را كه در این 

حالت طي كرده، اعاده كند.
اگ��ر از داخ��ل حجر اس��ماعيل)ع( 
طواف كند و یا از روي دیوار آن بگذرد، 
طوافش باطل اس��ت وبای��د آن را اعاده 
كند و اگ��ر در یك��ي از دورهاي طواف 
از داخ��ل حجر بگ��ذرد، فقط همان دور 

باطل است.
دس��ت گذاردن ب��ر دیوارهاي حجر 
اسماعيل و دیوار كعبه در هنگام طواف 

مانعي ندارد.
ط��واف كردن در فاصل��ه ميان كعبه 
و مق��ام ابراهي��م )ع( ش��رط نيس��ت و 
مي توان��د در خارج این فاصله نيز طواف 
كند به ویژه هنگامي كه ازدحام ش��دید 
مانع از طواف در آن فاصله باش��د، البته 
مخير اس��ت در صورت عدم ازدحام، در 

فاصله مذكور طواف كند.
شوراي استفتاء 
بعثه مقام معظم رهبري

در ای��ن ميان زائراني هم هس��تند كه عالوه 
حس��ابگري،  و  ایرادگي��ري  از  پرهي��ز  ب��ر 
لب��اس خادم��ي حجاج ب��ه تن پوش��انده و 
همپ��اي عوام��ل كاروان ه��ا و مجموعه ها در 
اقامتگاه هاي زائران ایراني به عنوان دس��تيار 
عوامل اجرایي به زائ��ران خدمت مي كنند و 
عالوه بر ث��واب زیارت حرم ش��ریف نبوي و 
ائمه مظلوم بقيع عليهم الس��الم، اعمال خود 
را به خادمي مهمانان رس��ول اكرم )ص( نيز 

آراسته ميکنند.
اج��ر خداوند ب��ه خادم��ان زائ��ران حرمين 
ش��ریفين چن��ان اس��ت كه حجت االس��الم 
والمس��لمين راش��د یزدي درباره اجر خاص 
خداوند به خادمان ضيوف الرحمن، مي گوید: 
تكرار سفر، موفقيت و بي نيازي در نسل، مزد 

خداوند به خادمان ضيوف الرحمان است.
خبرنگار نش��ریه زائر با زائ��ري به گفت و گو 
نشس��ت كه هر چند تنه��ا یك هفته فرصت 
حض��ور در ش��هر پيامب��ر )ص( را دارد ام��ا 
لباس خادم��ي ضيوف الرحمن به تن كرده و 
در س��اعات توزیع غذا بين زائران كشورمان، 

همپاي خادمان حجاج فعاليت مي كند.
خودتان را معرفي كنی�د و بفرمایید از 
كدام اس�تان به حج مش�رف شده اید و 

شغل تان در ایران چیست؟
- نجمه سادات رودكي، زائر 5۴ ساله حرمين 
ش��ریفين از تهران. سه فرزند دارم و خانه دار 

هستم.
مگر به عنوان زائر به این سفر معنوي مشرف 
نشده اید؟ پس چرا وقت خود را صرف اموري 
مي كنيد كه انجام آنها بر عهده خدمه زائران 

است.
خدمت ب��ه زائران ب��راي من افتخار اس��ت. 
مي خواه��م نفس خود را خ��رد كنم. باالخره 
باید شكستن را از یك جایي شروع كرد. من 
هم عالوه ب��ر اینكه كمك به خادمان حجاج 
را دوست دارم، مي خواهم خدمه همه زائرین 

باشم. درست اس��ت كه به عنوان زائر به این 
س��فر معنوي آم��ده ام اما چ��ون دیدم تعداد 
خادمان حج��اج در این اقامتگاه كم اس��ت، 
راه را براي كمك به آنها و خدمت رس��اني به 

زائران باز دیدم.
ع�اوه بر اینكه در زم�ان توزیع غذا به 
عوامل اجرایي مجموعه كمك مي كنید، 

در حوزه هاي دیگر هم ورود كرده اید؟
بل��ه، با توجه به اینك��ه پيش از این دو بار به 
عمره مفرده مش��رف ش��ده ب��ودم، به عنوان 
یاور حجاج انتخاب شده ام تا در انجام اعمال 
نيز ب��ه تعدادي از زائران مس��ن كمك كنم. 
همچنين ب��راي كمك به ش��وراي فرهنگي 

كاروان نيز آمادگي دارم.
اولین دعایي كه در اولین تشرف تان به 

حج تمتع داشته اید چیست؟
ف��رج آقا امام زمان )عج(؛ دوس��ت دارم فقط 
یك لحظه ایشان را ببينم، اگر لياقت نداشتم 

حداقل بوي ایشان را استشمام كنم.
به نظ�ر ش�ما ویژگي ه�اي زائ�ر نمونه 

چیست؟
- نظم، گذش��ت، احترام گذاش��تن و كمك 

كردن به یكدیگر و درك روح و فلسفه حج.

در گفتگو با زائري كه خادم حجاج است؛عنوان شد

خود را بش�کنیم!
هر زائر ایراني براي اینكه همراه حج ۹۲ شود حداقل هشت ميليون تومان هزینه 

پرداخت كرده است؛ هزینه اي كه صرف امور پرواز، اسكان، تغذیه و… زائران مي شود. 
البد اگر سفر به جاي دیگري غير از سرزمين وحي بود، مسافران به دنبال حسابگري از تور 
یا عيب یابي از خدمات پرواز و اسكان و… مي رفتند تا بازدهي ریال به ریال هزینه اي كه 

پرداخت كرده اند را بيابند، اما در سفر معنوي حج همه شكرگزارند.

خدمت به 
زائران براي 

من افتخار 
است. 

مي خواهم 
نفس خود 

را خرد كنم. 
باالخره 

باید شكستن 
را از یك 

جایي شروع 
كرد. من 

هم عالوه بر 
اینكه كمك 
به خادمان 
حجاج را 

دوست 
دارم، 

مي خواهم 
خدمه همه 

زائرین 
باشم.

گفـــــــتگو



کلید بدی
امام حسن عسکری )ع( فرمودند: 

خشم و غضب، كلید هر گونه شّر و 
 بدى است.

دریچه اي به فقه مذاهب اسالمي )6(
اهمیت زیارت قبر پیامبر اعظم)ص(

فقه��اي مذاهب اس��المي، زی��ارت قبر پيامب��ر اعظم)ص( را 
مستحب مي ش��مرند. قدامه از فقهاي حنبلي در فضيلت زیارت 
آن حض��رت، روایت نقل ميكند، ك��ه پيامبر )ص( فرمودند: »من 
زارني او زار قبري كنت له ش�فیعًا او ش�هیدًا« كسي كه مرا یا 

مزار مرا زیارت كند، من شفيع یا گواه و شاهد او خواهم بود.
قاض��ي اب��ي یعلي مول��ف كتاب »االح��كام الس��لطانيه« 
در بح��ث از »والی��ة الح��ج« ضمن ش��رح وظای��ف دهگانه 

اميرالح��اج گوی��د:
»پس از مناسك حج، اميرالحاج همراه با حاجيان براي زیارت 
قبر رس��ول اهلل )ص( به مدینه مي رون��د و این به خاطر رعایت 
حرم��ت آن حضرت و انجام وظيفه نس��بت ب��ه اداي حقوق آن 
حضرت اس��ت. زیارت پيامبر)ص( اگرچه از فروع حج نيست ولي 
از امور مس��تحب و مشروع و مستحسن است كه سيره مسلمانان 

بر آن استوار بوده است.
عبدالرحم��ن جزی��ري نيز در كت��اب »الفقه عل��ي المذاهب 
االربعه« مي گوی��د: »الریب في آن زیاره قب�ر المصطفي )ص( 
من اعظم القرب و اجلها ش�أنًا« بي تردی��د، زیارت قبر حضرت 
مصطف��ي)ص( از بزرگتری��ن اموري اس��ت كه انس��ان را به خدا 
نزدیك مي كند و موجب قرب به اوست و زیارت ایشان از حيث 

شأن و منزلت در باالترین مرتبه قرار دارد.
فقهاء مذاهب اس��المي، در آداب زیارت قبر پيامبر)ص( 
گفت��ه اند: وقتي از مكه متوجه زیارت مصطفي)ص( ش��دي، 
در طول راه تا مدینه برآن حضرت درود بفرس��ت و هنگامي 
ك��ه دیواره��اي مدین��ه را مش��اهده كردي ب��ر آن حضرت 
صل��وات بفرس��ت و همچني��ن هن��گام ورود به مس��جد آن 
حضرت. س��پس نزد منبر آن حض��رت دو ركعت نماز بگذار 
و س��جده ش��كر به جا آور، آنگاه به س��مت قبر آن حضرت 
حركت كن و باالي س��ر مبارك ایش��ان رو ب��ه قبله، زیارت 
مخص��وص را بخوان و حتي از جانب كس��اني كه س��فارش 

س��الم به آن حضرت داش��ته اند بگو:
»الس�ام علیك یا رس�ول اهلل من فان بن فان تشفع بك 

الي ربك فاشفع له و لجمیع المسلمین«.
سپس كنار اس��توانه ابولبابه دو ركعت نماز بگذار و در روضه 
پيامبر)ص( تا مي تواني دعا و نماز بخوان و استغفار كن بگذار تا 

بركت رسول اهلل شامل حالت گردد.
وي در ادامه به اس��تحباب رفتن ب��ه بقيع و زیارت ائمه)ع( و 

همچنين زیارت حضرت حمزه در احد اشاره مي كند.
نتیجه گیري:

آراء و فت��اواي موجود در ميان اماميه و س��ایر مذاهب 
اس��المي، ب��ه روش��ني حكای��ت از اهميت زی��ارت پيامبر 
اعظ��م )ص( مي كند و نش��ان مي ده��د؛ آنچه برخي در 
موض��وع زی��ارت آن حضرت مط��رح مي كنن��د و به جاي 
زی��ارت پيامب��ر، س��خن از زیارت مس��جد آن حضرت مي 
كنن��د و س��فر براي زیارت پيامبر)ص( را بدعت و ش��رك 
ميش��مرند، ای��ن كه از جای��گاه علمي و فقه��ي و تاریخي 
اساس��ًا خالي اس��ت و سيره مس��لمانان در طول تاریخ آن 
بوده اس��ت كه به زیارت آن حضرت براي عرض ارادت و 

دعا و درخواس��ت ش��فاعت مش��رف گردند. 
منبع: درآمدی بر فقه مقارن
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كس��ی كه برای انجام عمره تمّتع محرم ش��ده و وارد مّكه می شود، باید به نّيت طواف، 
هفت مرتبه به دور خانه كعبه كه در مسجدالحرام است بگردد.

w احكام طواف
1 � طواف را باید از مقابل گوش��ه ای از كعبه كه َحجُراالَْْسَود در آن است آغاز كند 

و در همان جا به پایان ببرد.
2 � خانه كعبه، در حال طواف باید در طرف چپ طواف كننده باش��د، بنابراین اگر 

در حال حركت رو به كعبه باشد، یا عقب عقب برود، صحيح نيست.
3 � انس��ان باید همانطوری كه همه مس��لمانان طواف می كنند � بدون دّقت های 
اهل وسوسه � طواف را از مقابل حجراالسود شروع كند و ادامه دهد و ایستادن مقابل 

حجراالسود در هر دور الزم نيست.
۴ � طواف كننده باید به دور »ِحْجِر اسماعيل«  هم بگردد، یعنی در هنگام طواف، 

داخل »ِحجر« نرود.
5- برای مطاف حدی وجود ندارد و تا هر جای مسجد الحرام كه طواف در آن طواف 
كعبه صدق كند، طواف مجزی اس��ت، بلکه مس��تحب اس��ت كه اگر اضطرار و ازدحام 

نباشد فی ما بين كعبه و مقام ابراهيم انجام دهد.
6 � اگر انسان بر اثر بيماری یا پيری یا زیادی جمعّيت نتواند در این محدوده طواف 

كند، طواف در خارج این حّد اشكال ندارد.
7 � طواف كننده باید با طهارت طواف كند یعنی با وضو باش��د و غس��لی برعهده او 

نباشد و نيز بدن و لباس وی پاك و مباح باشد، همانگونه كه نماز می خواند.

w نماز طواف )سّومين عمِل ُعمره(
پس از انجام طواف، باید دو ركعت نماز، به نّيت نماز طواف بخواند.

كیفیت نماز طواف:
مانند نماز صبح است، ولی حمد و سوره را می تواند بلند یا آهسته بخواند.

وقت نماز طواف:
بعد از طواف و قبل از سعی است.

مكان نماز طواف:
1.كافي اس��ت در هر نقطه اي كه عرفًا بگویند پش��ت مقام است، گرچه از مقام دور 

باشد نماز را بخواند.
2. ب��ر تمام افراد بالغ و عاقل واجب اس��ت كه نمازها را ب��ه طور صحيح یاد بگيرند 
تا تكليف الهی را درس��ت انجام دهند; بخصوص كس��ی كه قصد عمره یا حج دارد باید 
نم��از خود را تصحيح كند، تا تمامی نمازها كه از جمله آنها نماز طواف اس��ت، به طور 

صحيح انجام شود.
3. بناب��ر احتياط واجب باید پس ازطواف، نماز طواف را زود بجا آورد به طوری كه 

مردم نگویند بين آنها فاصله شده است.
۴. جایز است نماز طواف مستحب را هر جای مسجدالحرام كه بخواهد بجا آورد.

ط�واف كعبه
در شماره دیروز درباره کيفيت 
احرام، احرام مردان و احرام 

زنان که نخستين عمل عمره تمتع 
بود، نوشتيم؛ امروز به دومين عمل 

عمره تمتع که احکام طواف و 
سومين آن که نماز طواف است 

می پردازیم:

نــــــــــــــــــــگاه مناسـک حج



به خدا خوش گمان باش
امام رضا)ع( فرمودند: به خداوند خوش گمان باش ، زیرا خداوند مى  فرماید: من نزد گمان بنده مؤمن خویش 
هس��تم، اگ��ر به من خوش گمان باش��د، به خوبى با او رفت��ار مى  كنم و اگر به من بدگمان باش��د، به بدى با او 

رفتار مى  كنم.

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 صفا و مروه در لغت
» صفا « در لغت به معناي س��نگ س��خت و صافي است كه با خاك و 

شن مخلوط نباشد . 
و مروه س��نگي باشد س��ياه و سس��ت و نرم كه زود شكسته شود . در 
زمان حضرت ابراهيم )عليه الس��الم( این دو كوه ، به نام هاي صفا و مروه 
شناخته شده ، و نام آنها در كتب تاریخ آمده است . هم اكنون صفا و مروه، 
نامی براي دو كوهي است كه در ضلع شرقي مسجدالحرام در محلي به نام 
مسعي و با فاصله اي حدود 395 متر رو در روي یكدیگر قرار گرفته است . 

w پيشينه تاریخي
كوهه��اي صف��ا و مروه ت��ا قبل از هب��وط حضرت آدم )عليه الس��الم( 
ب��ه زمين ، پيش��ينه تاریخي دارد . امام صادق )عليه الس��الم( در رابطه با 

نامگذاري این دو كوه فرموده اند : 
» صف��ا را صف��ا ناميدند ، بدان جهت كه آدِم برگزیده بر آن فرود آمد ، 

پس براي این كوه نامي از اس��م آدم را انتخاب كردند خداوند � عزوجل � 
م��ي فرماید : »ِإنَّ اللَّ�َه اْصَطَفٰى آَدَم َوُنوًح�ا...« و حّوا بر مروه فرود آمد و 
مروه را مروه ناميدند ؛ زیرا زن بر آن فرود آمد پس نامي از مرأه براي این 
كوه برگزیدند . ليكن ش��هرت این دو كوه از زم��ان حضرت ابراهيم )عليه 
السالم( به بعد است آنگاه كه آن حضرت همراه با هاجر و اسماعيل به مكه 

آمده ، آنان را در كنار حجر جاي داد و خود به شام بازگشت . ...
هاجر با مشاهده تشنگی اسماعيل و به جستجوی آب، حيران هفت مرتبه 
فاصله ميان صفا  مروه را دوید و از دور نگران احوال فرزند بود. نا اميد بازگشت 
و ك��ودك خویش را به همان ح��ال دید كه بر خود مي پيچيد ، ناگاه صدایي 
شنيد ، نگریست و كسي را ندید ، گفت : صداي تو را شنيدم ، اگر خيري پيش 
تو هست مرا یاري كن و به فریادم رس ، در این هنگام جبرئيل )عليه السالم( 
براي او آشكار شد ، مادر اسماعيل از پي او به راه افتاد و جبرئيل با پاي خود به 

محل چاه زمزم كوفت و از همانجا آب بر روي زمين آشكار شد . 
ابن عباس گوید : نخس��تين كس��ي ك��ه ميان صفا و م��روه دوید مادر 
اس��ماعيل بود . و به دنبال هفت مرتبه آمد و ش��د هاجر بين صفا و مروه ، 

س�عی در     شعائر اهلل
صفا و مروه از نشانه هاي دین خدا و سعي ميان آن دو ، یكي 

از اركان حج بيت اهلل الحرام است . حج گزاراني كه براي 
حج و یا انجام عمره به مكه مكّرمه مي آیند در این جایگاه 

مقّدس پاي نهاده ، با مجّسم نمودن سعي هاجر ، و در تأسي 
به روش رسول خدا )صّلي اهلل عليه وآله وسّلم ( هفت مرتبه 

فاصله ميان این دو كوه را با قصد قربت مي پيمایند . 

حجت االسالم و المسلمین سید علي قاضي عسكر

فرهنگ مکالمه
در  كش��ور  مه��م  مس��ائل  ط��رح  از 
خ��ودداري  الملل��ي  بي��ن  مكالم��ات  
كني��د.    ب��ه هي��چ وج��ه به مس��ائل 
سياس��ي كش��ور ميزبان ورود نكرده و 
از هرگون��ه اظهار نظر درب��اره مقامات 
كش��ور  سياس��ت  ه��اي  ی��ا  مملكت��ي 

ميزب��ان خ��ودداري كني��د. 
درصورت لزوم با زائران س��ایر کشورها، 
در ارتب��اط بامس��ائل مش��ترک دینی و 

نکات وحدت آفری��ن رایزن��ی نمایي��د.

مالحظات طواف
بانوان محترمه توجه داش��ته باشيد زمان 
طواف ه��اي خ��ود را به گون��ه اي انتخاب 
كنن��د كه ب��ه وقت نم��از برخ��ورد نكند 
چ��ون هنگام نم��از، خانم ه��ا را از صحن 
مس��جدالحرام خ��ارج مي كنن��د و گاهي 
ای��ن اقدام ب��ا ب��ي احترامي ب��ه خانم ها 
ممکن اس��ت همراه و س��بب تغيير مسير 
ناخواسته زائر و گم شدن وي شود. ضمنا 
از بردن اش��ياء حجيم یا ساک های خرید 

به داخل حرم ممانعت می ش��ود.

زیارتیتوجه



وظیفه ما بعد از شهدا
ام��ام عل��ی)ع( فرمودند: همه كارهاى خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر چون قطره  
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س�عی در     شعائر اهلل
سعي سّنت شد و اولين بار ابراهيم خليل همراه با فرزندش اسماعيل 

این سّنت الهي را انجام دادند . 

w صفا و مروه در قرآن
َفا َواْلَمرْ َوَة ِمن َشَعاِئرِ  اللَّ�ِه  در سوره بقره آمده اس��ت : » ِإنَّ الصَّ
َع  َف ِبِهَما َوَمن َتَطوَّ وَّ َفَمْن َحجَّ اْلَبْیَت َأِو اْعَتَمرَ  َفَا ُجَناَح َعَلْیِه َأن َیطَّ

َخْیرً ا َفِإنَّ اللَّ�َه َشاِكرٌ  َعِلیٌم « . 
» همانا صفا و مروه از ش��عائر و نش��انه هاي خداوند اس��ت پس 
هركس حج خانه خدا و یا عمره را انجام دهد ، گناهي بر او نيس��ت 
ك��ه ب��ر آن دو ط��واف كند ) و س��عي صف��ا و مروه انج��ام دهد ( و 
هرك��س به ميل خود نيكي كند بداند خداوند ] در برابر آن نيكي [ 

سپاسگزاري داناست « . 

w صفا و مروه و اهميت آن در روایات
مس��تكبران و زورمندان را رس��م بر این اس��ت كه در روي 

زمي��ن ، متكبران��ه گام برداش��ته، هنگام راه رفت��ن به دیگران 
فخرفروش��ي مي كنن��د . ای��ن كس��ان هن��گام انج��ام اعمال و 
مناس��ك ح��ج آن گاه كه به مس��عي گام نه��اده، گاهي آرام و 
گاه��ي ني��ز هروله كنان فاصل��ه ميان صفا و م��روه را طي مي 
كنن��د ، حال��ت نخوت و غرورش��ان شكس��ته ش��ده ، در درون 

احس��اس حقارت و زبوني مي كنند. 
ابا بصير گفته اس��ت از امام صادق )عليه السالم( شنيدم كه فرمود: 
هيچ قطعه زميني نزد خداوند از محل سعي دوست داشتني تر نيست؛  
.  آنان كه مخلصانه در مسعي قدم مي گذارند ، بهره هاي معنوي فراواني 
نصيبش��ان خواهد شد . پيامبر )صّلي اهلل عليه وآله وسّلم ( به مردي از 
انصار فرمود: آنگاه كه ميان صفا و مروه سعي كني ، نزد خداوند پاداش 
آن كه پياده از شهرش به مكه آمده، و نيز پاداش آن كس كه هفتاد بنده 
مؤمن را آزاد كرده ، خواهي یافت. امام سّجاد )عليه السالم( نيز فرمود: 
مالئكه سعي كنندگان ميان صفا و مروه را شفاعت می كنند، شفاعتي 

كه مورد قبول قرار مي گيرد.

w فاصله صفا تا مروه
فاصله صفا تا مروه هفتصد و ش��صت و ش��ش و نيم ذراع اس��ت 
كه مس��احت هفت بار آمد و ش��د ميان آن دو ، پنج هزار و س��يصد 
و ش��صت و پنج و نيم ذراع اس��ت . هم اكنون مسعي بصورت سالن 
سرپوشيده اي به طول 39۴/5 متر و عرض 50 متر به شكل زیبایي 

ساخته شده است.

امام سجاد 
)ع(: مالئکه 

سعی 
کنندگان 
ميان صفا 

و مروه 
را  شفاعت 

می کنند

تردد اتوبوسی
با توج��ه به ازدحام بس��يار زی��اد حجاج در 
ایس��تگاه های اط��راف ح��رم، بوی  ��ژه هنگام 
نمازهای جماعت و بعد از آن، اکيداً توصيه می 
شود حداقل یک ساعت بعد از پایان نمازهای 
جماعت به س��مت ایستگاه ها حرکت كنيد.  
اتوبوس ها در مس��ير مش��خص شده تردد و 
در ایس��تگاه های معين توق��ف خواهند  كرد 
بنابراین حجاج محترم صرفًا از ایس��تگاه های 
تعيين شده اس��تفاده كرده و تا توقف کامل 

اتوبوس اقدام به سوار یا پياده شدن نکنند.

امنیت سفر
زائ��ران مکه مکرمه توجه داش��ته باش��ند 
که رانندگان اتوبوس ه��ا اکثرًا عرب زبان 
و غي��ر ایرانی اند،ل��ذا تأکيد می ش��ود در 
صورت ب��روز هرگونه مش��کل، از مواجهه 
مس��تقيم با آنه��ا پرهيز ك��رده و صرفًا با 
بخاطر س��پردن ش��ماره ۴ رقم��ی که در 
چهار طرف همه اتوبوس ها نوش��ته شده، 
مرات��ب را ب��راي پی گي��ری ب��ه مدیران 
کاروان ها ی��ا عوامل ایران��ی حمل و نقل 

مس��تقر در ایس��تگاه ها گزارش كنيد.

توصیه های پزشکی
  دس��تانتان را مرتب بش��ویيد و از تماس 
آن با چش��مان، بين��ي و دهان خودداري 
كني��د.   هن��گام س��رفه ی��ا عطس��ه، ب��ا 
دس��تمال تميز دهان خود را پوش��انده و 
آن را فورا پس از اس��تفاده در سطل زباله 
دردار بياندازی��د.   از ف��رد بيم��ار حداقل 
یك متر فاصله گرفته و در مس��ير س��رفه 
و عطس��ه وي قرار نگيرید.    با بدن گرم 
و ع��رق ك��رده در برابر باد كول��ر و پنكه 

قرار نگيرید.

پزشکیقابل توجهحمل ونقل



بهترین بهشتیان
حضرت فاطمه)س( فرمودند: شیعیان و پیروان ما، و همچنین دوستداران 
اولیاء ما و آنان كه دشمن دشمنان ما باشند، نیز آنهایى كه با قلب و زبان 

تسلیم ما هستند بهترین افراد بهشتیان خواهند بود.

ممکن است بعضي از اقوام زائر با کارواني 
دیگر به سفر حج مشّرف شده باشند؛ 
از این رو خوب اس��ت به عنوان »صلة 
رح��م« به مالقات هم برون��د و احوال 
یکدیگر را بپرسند و چنان چه گرفتاري 

دارند، آن را برطرف نمایند. رسول خدا 
)صّلي اهلل عليه وآله( مي فرماید:

ُأمَِّتي  ِم�ْن  �اِهَد  الشَّ »ُأوِص�ي 
ْلَغاِئ�َب ِمْنُهْم َوَم�ْن ِفي َأْصَاِب  ا َو
َلي َیْوِم  ْرَحاِم النَِّس�اِء ِإ َأ َجاِل َو الرِّ
ْن  ِإ َو ِح�َم  الرَّ َیِص�َل  ْن  َأ ْلِقَیاَم�ِة  ا
َس�َنٍة  َمِس�یَرِة  َعَلي  ِمْن�ُه  َكاَن�ْت 

ی�ن «  َف�ِإنَّ َذِل�َك ِم�َن الدِّ
»به حاض��ر و غایب از امتم و آنان 
که ت��ا روز قيامت در صل��ب مردان و 
رحم زنان هس��تند، سفارش مي کنم 
که صلة رحم انجام دهند اگرچه مسير 
یکسال راه باشد، چرا که صلة رحم، از 

دین است«.

به نماز اول 
وقت به و 

خصوص به 
جا آوردن 

آن در 
حرمين 
شریفين 

اهميت داده، 
در صف 

نمازگزاران 
شرکت کنيد

استاد حسین انصاریان

راه���نما

از میقات تا حرم

در صورت امكان، زائران، به ویژه 
بانوان در هتل غسل احرام كنند و 
لباس احرام بپوشند؛ چون ممكن 
است در ميقات فرصت این اعمال 
را نيابند، البته زائران ضمن این كه 
راهنمایی می شوند، مجبور به این 
كار نشوند، ليكن چون به فتوای 
برخ��ی از فقها، پس از غس��ل تا 
احرام نباید بخوابند و نباید مبطل 
وض��و از آنها س��ر بزن��د و مردان 
نباید لباس دوخته بپوش��ند، لذا 
یادآوری این مطلب نيز مناسب 
است. هرچند به فتوای برخی از 
فقها، تنها خوابيدن ناقض است 
و س��ایر نواقض وضو ناقض این 

غسل نيست.
-در روزهای��ی از س��ال كه هوا 
گرم اس��ت، به خص��وص در ایام 
عمره، كه ميقات خلوت اس��ت و 
فرصت بيش��تری هم وجود دارد و 
غسل در ميقات برای زائران ممكن 
است، می توان آنها را راهنمایی كرد 
كه چنانچه بخواهند می توانند در 

ميقات غسل كنند.
-در برخ��ی از موارد و برای 
برخی از زائران، پيش��نهاد یك 
مافی الذمه مناسب است؛  غسل 
چون در برخی موارد پيش آمده 
كه غس��ل واجب؛ مانند جنابت 
یا غسل مّس مّيت بر عهده زائر 
بوده و از آن خبر نداشته و پس 

از اعمال متوّجه شده است.
- پي��ش از رفتن به مس��جد 
شجره، زائران را نسبت به جغرافيای 
مسجد، محل وضو و غسل توجيه 
نمایيد كه به راحتی بتوانند اعمال 
را انجام دهند و زائری گم نش��ود و 
كسی در محوطه ميان وضوخانه و 

مسجد ُمحرم نشود.
ب��ه كس��انی ك��ه ب��ا تالش 
نتوانستند نماز خود را تصحيح 
نم��از  ش��ود:  گوش��زد  كنن��د 
طواف را به یك��ی از افرادی كه 
می شناسند و همراه ایشان است 
نيابت دهند، در ضمن خودشان 
هم باید نماز را بخوانند. و حّتی 
المقدور روزه��ای آخر، پيش از 
رفتن به ميقات، این امر كنترل 
شود كه نایب هایشان مشخص 

شده باشد.
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w براي هدایت نا اهالن و توفيق نيافتگان دعا 
کند.

w ب��ه هم��ه به وی��ژه ب��ه انس��ان هاي عالم و 
دانشمند و با کرامت و صاحب نام، احترام گذارد.

w از دوستاني که ميهمان او مي شوند، استقبال 
کرده و هنگام رفتنشان آنان را چند قدم بدرقه نماید.

w از س��رفه و عطسة بلند � که گوش خراش و 
سبب رنجش دیگران شود � بپرهيزد.

w لطف و احس��ان دیگ��ران و هدی��ة آنان را 
بپذیرد و از قبول آن امتناع نورزد.

w ب��ه افراد پير و س��الخورده احترام بگذارد و 
شأن آنان را رعایت نماید. 

w در حضور دیگران با دوس��ت و هم اتاقي اش 
درگوش��ي صحبت نکن��د؛ زیرا این عمل، س��بب 

برانگيختن سوءظن مي شود.
w سخن خوب و مفيد دیگران را قطع نکند، و 
با حوصله و بردباري گوش فرا دهد؛ شاید حقيقتي 
به گوش او برس��د ک��ه عامل تحولي ش��گرف در 

زندگي اش گردد.
w در صورت اش��تباه و خطاي دیگران، نسبت 
به وي کين��ه و کدورتي به دل نگيرد، که خداوند 

دل کينه دار و آلوده به کدورت را دوست ندارد.
w از ورود به حریم شخصي و زندگي خصوصي 
و پرسش از امور پنهان دیگران به شدت بپرهيزد.
w از زائ��ران موف��ق و آن��ان ک��ه در عب��ادت 

پ��روردگار و خدمت ب��ه خلق نش��اط دارند، الگو 
بگيرد و در آن راستا تالش نماید.

w نس��بت به همه خوشبين باشد و خود را در 
عبادت و خدم��ت و انجام کار خير مقصر بداند، و 
از بدبيني � که از حاالت شيطاني است � بپرهيزد.

w از تفّحص و تجّس��س نقاط ضعف دیگران، 
آن هم با هدف ضربه زدن به ش��خصيت آنان، که 

در این سفر ميهمان خدا هستند، جداً بپرهيزد.
w در آشتي دادن زائراني که احيانًا با یکدیگر قهر 
کرده اند، بکوشد؛ چرا که اميرمؤمنان )عليه السالم( 
در وصيت شب بيست و یکم به فرزندانش فرمود:از 
جّدتان رسول خدا )صّلي اهلل عليه وآله( شنيدم که:

ِة  »ِإْص�َاُح َذاِت اْلَبْی�ِن َأْفَض�ُل ِم�ْن َعامَّ
َیام «؛ َاِة َوالصِّ الصَّ

»اصالح ميان دو نف��ر از همه روزه ها و نماز ها 
افضل و برتر است«.

w به نماز اول وقت و به خصوص به جا آوردن 
آن در حرمي��ن ش��ریفين اهمي��ت داده، در صف 

نمازگزاران شرکت کند.
w به هنگام اذان و شروع نماز، از رفتن به سوي 
هتل جداً خودداري کند که این عمل، ضربه زدن به 
مکتب اهل بيت )عليهم السالم( و تشيع خواهد بود.

w از پرس��يدن احکام مناسک حج از روحاني 
کاروان ابداً ش��رم و حيا نکند که گاهي ندانس��تن 

مسأله اي، سبب بطالن حج خواهد شد.

17 توص��یه
اخ��القی

از بستگان نزدیک
احوالپرسی کنید

زائر باید توجه داشته باشد که براي حفظ 
حقوق و شخصيت دیگر زائران و هر 

مسلماني، رعایت برخي چيزها الزم است، 
تا موجب آزردگي کسي نشود و حّجي 

مقبول از خود به یادگار بگذارد. در زیر 
برخي از این امور را یادآور مي شویم:

محمدحسین فالح زاده



خداحافظ مدینه
خيلی زود گذش��ت، انگار ی��ک رویا بود، یک 

خواب شيرین.
ب��ه روای��ت برگ های تقویم، ی��ک هفته در 
مدینه بودیم، ش��هر پيغمبر، ش��هر بقيع، شهر 
امامان معصوم و مظلوم و غریب و ش��هر فاطمه، 
مظلوم��ه ای ک��ه مادر پ��درش ب��ود )ام ابيها( و 
شاهدی که ضایع شدن حق شوهرش، علی ابن 
ابيطالب)ع( مؤمن ترین مسلمان پس از پيامبر را 
دید و طاقت نياورد. با کالمش بر ضایع کنندگان 
این حق )حق والیت و جانش��ينی رسول خدا( 
ش��ورید اما حرف های��ش را که از زبان رس��ول 
خدا)ص( هم ش��نيده بودند و نشنيده گرفتند، 
از او هم ش��نيدند و کار خ��ود را کردند. )وقتی 
به آنان گفت آیا نش��نيدید که پ��درم فرمودند 
“هرکس فاطمه را بيازارد، من را آزرده است؟” 
گفتند: ش��نيدیم. فرمود: این را هم شنيدید که 
رس��ول خدا )ص( فرمودند: هرکس فاطمه از او 
راضی باشد من از او راضی هستم و هرکس من 
از او راضی باش��م، خدا از او راضی است؟ گفتند 
شنيدیم. فرمود: ش��ما مرا آزردید و من از شما 
راضی نيستم ، پس خدا و رسول خدا هم از شما 

راضی نيستند.”(
جای همه دوستان و هم وطنان خالی بود. 
یک هفته هر روز به حرم پيغمبر و قبرس��تان 
بقيع رفتيم و بر مظلوميت پيامبر و زهرا)س( 

و امامان معصوم اشک ریختيم.
حض��ور م��ا در مدینه همزمان ب��ود با والدت 
حضرت رض��ا )ع(. در تولد ولی نعمتمان به اتفاق 
تعدادی از زائران س��ایر گروه ها به محله شيعيان 
مدینه، یا همان محل��ه “نخاولی” ها رفتيم و در 
جش��نی که به مناس��بت والدت امام هشتم )ع( 
برپا بود ش��رکت کردیم و شام را ميهمان شيعيان 
بودیم. مسجد و حسينيه شيعيان مدینه در زمينی 
به مس��احت حدود 6/5 هکتار به نام مزرعه شيخ 
محمدعلی العمری قرار دارد. در این مزرعه چاهی 
وج��ود دارد که حدود 6 این��چ خروجی آب دارد و 
سال هاست که آب مزرعه و تأسيسات ایجاد شده را 
تأمين می کند. پيشنهاد می کنم هر کس به مدینه 
سفر کرد، حتماً س��ری هم به این محله و مزرعه 
و مسجد بزند که شيعيان ساکن در این محدوده 
بسيار خوشحال می شوند. از دیگر جاهایی که در 
مدینه دیدیم، منطقه احد و مزار حمزه سيدالشهدا 
و س��ایر شهدای احد، مسجد قبا، مسجد قبلتين، 
مساجد سبعه، مس��جد مباهله، مسجد غمامه، و 
مس��جد علی ابن ابيطالب )ع( بود. در هشتمين 
روز سفر، مدینه را به مقصد مسجد شجره ترک 
کردیم و پس از محرم ش��دن برای انجام عمره 

تمتع راهی مکه شدیم.
محمدرضا خزاعی
زایر اعزامی از مشهد با کاروان 19051
به مدیریت آقای حاج عباس خادم قائمی

این شعب 
محل تولد 
رسول 
خدا)ص(

و نيز محل 
معراج آن 
حضرت 
بوده است. 
در حال 
حاضر تنها 
بخشی از 
خانه های 
شعب ابی 
طالب باقی 
مانده كه 
نام آن 
سوق الليل 
است

پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
باریافت��گان درگاه الهی س��ه گروهن��د : رزمنده ، حج 
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زیادی ش��عب در مكه باعث پيدایش این ضرب المثل ش��ده است كه:»اهل مكة اعلم 
بشعابها«;یعنی مردم مكه شعبهای خود را بهتر از دیگران می شناسند. 

گذش��ت كه وقتی قصی بن كالب بر مكه مسلط شد،هر خانواده ای از قریش را در 
جایی از مكه س��كونت داد.او»وجه كعبه «را كه شامل شعب ابی طالب به سمت معالة 
مكه بود برای خانواده خود و فرزندانش عبد مناف و عبد الدار برداش��ت.این شعب به 
لح��اظ نزدیكی به كعبه،بهترین نقطه مكه ب��وده و در اصل حد فاصل كوه ابو قبيس 
و كوه خندمه است.ش��عب مزبور در اختيار خاندان بنی هاش��م ب��وده و در دوره های 
مختلف به نامهای متفاوتی از قبيل شعب بنی هاشم، شعب ابی طالب،شعب علی بن 
ابی طالب و شعب ابی یوسف ناميده می شده است.چهره های برجسته این خانواده در 

این شعب به دنيا آمده و در آنجا زندگی كرده اند. 
محل ش��عب شامل فضای وس��يعی است كه پس از مس��عی قرار گرفته و اكنون 
س��نگفرش شده اس��ت.در اصل زمانی كه زائر از مس��جد الحرام خارج شده و از باب 
العباس یا باب الس��الم بيرون آمده و از مس��عی هم عبور كند،به فضای بازی می رسد 
كه در پایين كوه ابو قبيس س��نگفرش ش��ده اس��ت.ادامه این مس��ير تا آن اندازه كه 
دستش��ویيها در دست چپ قرار گيرد و بعد از اندكی، آغاز شعب ابی طالب است.این 
همان شعبی است كه رسول خدا)ص(همراه خاندان خود تا سه سال در محاصره سایر 
خاندانهای قریش قرار گرفت و با مشقت و رنج،آن دوران را پشت سر گذاشت.ابو طالب 
ب��ه عنوان بزرگ بنی هاش��م،مهمترین نقش را هم��راه فرزندانش جعفر و علی-ع-در 

دفاع از رسول خدا)ص(بر عهده داشت. 
این شعب محل تولد رسول خدا)ص(و نيز محل معراج آن حضرت بوده است. در 
حال حاضر تنها بخشی از خانه های شعب ابی طالب باقی مانده كه نام آن سوق الليل 
اس��ت.محله سوق الليل شامل خانه هایی اس��ت كه در روی كوه،مقابل مسعی ساخته 
شده است.بسياری از خانه هایی كه در شعب بوده حتی در این سوی مسعی بوده و در 
توس��عه مسجد در سنوات مختلف از ميان رفته و در مسجد قرار گرفته است.از جمله 
آنها خانه ام هانی دختر ابو طالب اس��ت،كه در توسعه مسجد در زمان مهدی عباسی 

كه یكی از بزرگترین توسعه های مسجد بوده،در مسجد واقع شده است. 

��w مولد النبی)ص( 
خانه ای را كه رسول خدا)ص(در آن متولد شده،با نام »مولد النبی «می شناسند.

آنگاه كه رس��ول خدا)ص(به مدینه هجرت كرد،این خان��ه در اختيار عقيل،فرزند 
ابو طال��ب ب��ود و پ��س از آن در اختي��ار اوالد و ن��وادگان وی قرار داش��ت.بعدها 
خيزران،همس��ر ه��ارون،آن را خری��داری ك��رد. مس��لمانان این خان��ه را گرامی 
می داش��تند و به ویژه در ش��ب تولد پيامبر)ص(مراسمی در آنجا برگزار می كردند.

که متاس��فانه این اماکن تخریب ش��ده اس��ت. 

ش��عب
ابو طالب

منطقه كوهستانی اطراف مكه باعث شده تا شعبهای بسياری در مكه و اطراف آن 
به وجود آید.شعب،حد فاصل دو كوه را می گویند كه وسعت آن به اندازه های 

مختلف می باشد.گفتنی است كه فاصله دو كوه،كه مرز خروجی شهر می باشد،ثنيه 
ناميده می شود. 

زائــــر نامــــــــــه



37.9 میلیارد دالر ارزش مبادالت بازرگانی
گمرک ای��ران اعالم کرد: ارزش مبادالت بازرگان��ی ایران با جهان بدون 
احتساب صادرات نفت و گاز در 6 ماه اول سال جاری 37.9 میلیارد دالر 
بوده اس��ت و در مجم��وع 17 میلیارد و 972 میلی��ون دالر انواع كاال از 

كشور صادر و 19 میلیارد و 935 میلیون دالر وارد كشور شد.

اخبار حج

وارد  عراق�ی  ه�زار   22
مدینه منوره شدند

ه��زار   23 از  بي��ش  ورود 
حاجي عراقي به مدینه منوره

تع��داد حج��اج عراقي كه از 
اول حج)مدینه  ابتداي موس��م 
قب��ل( تا روز س��ه ش��نبه وارد 
مدینه منوره ش��ده اند، به بيش 

از 23 هزار نفر رسيدند.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع 
ب��ن  محم��د  ح��ج،  رس��اني 
مدیركل  البيجاوي  عبدالرحمن 
دفت��ر وزارت حج عربس��تان در 
اعالم  من��وره  منطق��ه مدین��ه 
كرد تعداد حج��اج عراقي كه از 
ابتداي موسم اول حج تا روز سه 
ش��نبه وارد مدینه شده اند، 23 

هزار و 12۴ نفر بوده اند.
البيجاوي همچنين با ش��يخ 
محمد تقي المولي رئيس شوراي 
حج و عمره عراق براي بررس��ي 
ابعاد خدماتي و س��اماندهي امور 
حجاج عراق طي مدت اقامت آنها 
در مدینه منوره از لحظه ورود تا 

لحظه خروج دیدار كرد.
البيج��اوي اظهار داش��ت: در 
این نشس��ت، تدابي��ر مربوط به 
حجاج عراق��ي و نيازهاي آنها در 
زمينه اس��كان یا لحظ��ه ورود و 
خروج بررسي شد به گونه اي كه 
حاجي تمام هم و غم خود را براي 

اداي مناسك خود صرف كند.
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معرفت، شرط کمال زیارت
زیارت که دیدار و انس گرفتن با ش��خصی به انگيزه 
بزرگداش��ت اوست، در مورد پيش��وایان دین؛ به معنای 
دیدار عاش��قانه ی زایر از س��رای آن��ان و اظهار عالقه و 

وفاداری و اعالن فروتنی در برابر آن بزرگواران است.
 زی��ارت را م��ی توان به دو ص��ورت ناقص و کامل 
انجام داد. هر که بخواهد زیارت کاملی داش��ته باشد، 
باید به ش��رط آن دس��ت یابد که معرفت، شرط کمال 
زیارت اس��ت و معرفت در اینجا به معنای اعلم، افضل، 
معص��وم و منصوِب از جانب خدا دانس��تِن آن گراميان 
و واجب دانس��تن پيروی از آنان است؛ به گونه ای که 
با عمل به س��يره و س��ّنت آنان، مسير و سبک زندگی 
خود را ترس��يم می کند؛ هرچند همگان به یک اندازه 
از چنين ش��ناختی برخوردار نيستند؛ ولی هرکسی به 
مق��دار معرف��ت و ظرفيت خود از آن به��ره می گيرد. 
ب��ه همين جه��ت امام ه��ادی )ع( در زی��ارِت جامعه 
فرم��وده ان��د: از راه والیت و معرفت ب��ه آن گراميان، 
می ت��وان به پيروزی و رضای الهی دس��ت یافت )َفاَز 
ضوان ...(. آموزه  الَفائِزوَن بَِوالَیِتُکم، بُِکم ُیس��لُک اَلی الرِّ
های دینی در باره زی��ارت عارفانه اهل بيت عصمت و 
طه��ارت، تاکيد و توصيه فراوان دارد و راز این توصيه 
این اس��ت که آن��ان، هر نوع کمال ممک��ن را دارند و 
هي��چ گونه عيبی ندارند. به همين س��بب پيامبر اکرم 
)ص( – طبق نقل محدثان ش��يعه و سّنی – فرمود: َما 
��کُتم بِِهَما َلن َتِضّلوا اََبدا؛ تا به کتاب خدا عمل  ِان َتَمسَّ
ک��رده و از عترت من پيروی کنيد [ و به آنان معرفت 

داش��ته باش��يد]، گمراه نخواهيد ش��د. 
توج��ه زایران به این نکته و س��خن رس��ول خدا 
)ص( بس��ی مهم اس��ت که با اعتقاد ب��ه حقانيت آن 
عزیزان و داش��تن محبت ش��ان در دل، و زنده نگه 
داش��تن نام و یاد و نمادش��ان در جسم و جان خود 
م��ی توان ب��ه معرفت آنان دس��ت یاف��ت و همانند 
تش��نه ای که به آب زالل می رس��د و جگ��ر تفتيده 
خود را س��يراب و خن��ک می کند، از راه زیارت این 
بزرگان بر کرانه معرفت نشس��ت و س��بک بال شد و 
به جان خود آرامش بخش��يد و چه زیباس��ت سروده 

فيض کاش��انی که می گوید:
پيروی رسول حق، دوستی حق آورد
پيروی رسول کن، دوستی خدا طلب
شرع، سفينه نجات، آل رسول، ناخدا

ساکن این سفينه شو، دامن ناخدا طلب

برگرفته از سخنان آیت اهلل جوادی آملی

آی��ت اهلل وحيد خراس��انی خلوص در صف��ات را یکی از 
مراحل مهم برای رس��يدن ب��ه اخالص ذکر کرد و گفت: 
کس��انی که افکار و عقاید، صفات و اعمال خود را خالص 

می کنند جزء مخلصين هستند.
این مرجع تقليد ضمن تفس��ير سوره مبارکه یاسين 
ْزنَا  ُبوُهَما َفَعزَّ با اشاره به آیه »ِإْذ َأْرَسْلَنا ِإَلْیِهُم اْثَنْیِن َفَکذَّ
ْرَسُلوَن« گفت: در این آیه متعلق  ِبَثاِلٍث َفَقاُلوا ِإنَّا ِإَلْیُکم مُّ
ارس��ال دو نفر هستند و زمانی که ارس��ال از سوی خدا 

باشد ممکن نيست فرستاده از سوی خدا نباشد.
وی ادام��ه داد: دو نفری که در این آیه از آنها یاد می 
شود حواریين حضرت عيسی)ع( هستند و از آنها در قرآن 
با ذکر مؤمن یاد ش��ده و مؤمنان در قرآن کسانی هستند 

که فقط در پروردگارشان منحصر و به او متوکل اند.
این مرجع تقليد به روایتی از امام رضا)ع( اشاره کرد 
و ابراز داش��ت: از امام رضا)ع( سؤال شد چرا حواریون را 
حواریين ناميدند،  ایش��ان فرمودند؛ به این دليل که آنها 

در نفس شان به مقام اخالص رسيدند.
آیت اهلل وحيد خراس��انی با بيان این که انسان برای 
رس��يدن به اخالص باید سه مرحله را طی کند، افزود: 
نخس��تين مرحل��ه خلوص در اف��کار و عقاید اس��ت و 
انسان باید در این مرحله به حدی برسد که در فکرش 

غش نباش��د.
وی خلوص در صفات را دومين مرحله برای رسيدن به 
اخالص ذکر کرد و ابراز داش��ت: خلوص در اعمال سومين 

مرحله است چون انسان مرکب از فکر، خلق و عمل است.
حضرت آیت اهلل وحيد خراس��انی افزود: این دو نفر در 
انتاکي��ه مردم را دعوت به خدای واحد و بت پرس��تان را 
ب��ه ترک اصنام توصيه کردند اما مورد تکذیب مردم قرار 

گرفتند و در زندان شکنجه شدند.
وی ب��ا بيان این ک��ه همه موجودات وابس��ته به خدا 
هس��تند و همه به سوی او برمی گردند، گفت: اگر انسان 
بداند که از کجا آمده و به کجا می رود قدر خود می داند.

آیت اهلل وحید خراسانی: 
اهتمام به عقاید، صفات و اعمال انسان را خالص می کند 

مــــــعرفت

 دومی�ن کاروان جانبازان 
نیز عازم مکه شد

جانبازان  کاروان  دومي��ن 
دی��روز  ح��ج،  ب��ه  اعزام��ی 
اح��رام  از  پ��س  بعدازظه��ر 
ش��جره،  مس��جد  در  بس��تن 
لبي��ک  در فضای��ی معن��وی، 
گویان عازم ش��هر مکه شدند 
ت��ا عمره تمتع ب��ه جا آورند. 
اعض��ای این کاروان همچنين 
پيش ازظهر دیروز پنجش��نبه 
ابراهي��م«  »ام  مش��ربه  در 
مدفن م��ادر گرامی امام رضا 
)ع( حض��ور یافتند و با قرائت 
صلوات خاص��ه امام رضا )ع( 
مقام  ب��ه  و مدیح��ه س��رایی 
ارادت  ع��رض  امامت  ش��امخ 
نمودند. آنان نماز ظهر را نيز 
در مس��جد ش��يعيان مدین��ه 

اقام��ه کردن��د.



در همایش اهل بیت)ع( تاکید شد
جامعه اسالمی تشنه معارف اهل بیت )ع(

35 مصوبه دولت برای بهبود معیشت مردم
نوبخ��ت، س��خنگوی دولت گف��ت: از ابت��دای دولت 
یازده��م تا کن��ون 35 مصوبه برای بهبود معیش��ت 

مردم داشته ایم.
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�wشکس�ت دوباره کره جنوبی از 
والیبال ایران

�wتخفی�ف مالیات�ی ب�رای اجاره 
های بلندمدت

وگ�وی  جدیدگفت  ئیات  جز �w
تلفنی روحانی ب�ا اوباما و مذاکره 

با اوالند 
�wاظه�ارات رئی�س ق�وه قضائیه 
درباره آزادی تعدادی از محکومان 
امنیت�ی، فتنه 88 و س�فر رئیس 

جمهور به نیویورک

�wجو بای�دن: اگر اس�رائیل نبود 
برای منافع خود، اسرائیل دیگری 

می ساختیم

�wس�نای آمریکا بررس�ی تشدید 
تحریم ایران را به تعویق انداخت

�wب�اک های خ�ودرو روزی 1770 
کیلو طا یارانه می گیرند

�wش�ل و توت�ال خواس�تار لغ�و 
تحریم ها

�wچند س�اله ش�دن اج�اره نامه 
اجباری نخواهد شد؛ اجاره نشین 

ها 20درصد زیاد شدند

�wتعوی�ق تحریم های ت�ازه علیه 
ایران

جام جم

خراسان

کیهان

تهران 
امروز

جوان

قدس

ابتکار

شرق

ظریف: به اعتقاد بان کی مون هیچ گاه فضا 
تا این حد مثبت نبوده است

محمدج��واد ظریف وزیر ام��ور خارجه ایران 
در آستانه بازگشت به تهران، سفر رئيس جمهور 
حس��ن روحانی به آمریکا و شرکت در شصت و 
هشتمين نشست ساليانه مجمع عمومی سازمان 
ملل را »سفری خوب« ارزیابی کرده که توانسته 

فضای بين المللی را به نفع ایران تغيير دهد.

تحلیلی درباره نرمش دیپلماتیک ایران  
روزنام��ه آمریکای��ی نيوی��ورک تایمز ضمن 
تأکيد بر اینکه نظام سياس��ی ایران »مقاوم ترین 
و مستحکم ترین نظام در منطقه« است استدالل 
کرد: معادل گرفتن نرم��ش دیپلماتيک ایران با 
تسليم،  اشتباهی ساده لوحانه است که واشنگتن 

باید از آن بپرهيزد.

حجئ االس��الم و المس��لمين سيد علی قاضی عس��گر نماینده ولی فقيه و سرپرست 
حجاج ایرانی در ابتدای این همایش با اشاره به احادیث شيعه و سنی در باره جایگاه 
اهل بيت عصمت و طهارت گفت: تنها راه بشریت پيروی از قرآن و اهل بيت است و 

اگر انسان ها از قرآن و اهل بيت )ع( پيروی کنند هرگز گمراه نخواهند شد.
وی با اش��اره به ویژگی های مدیریتی اهل بيت )ع( و زندگی بس��يار س��اده امام 
علی)ع( در دوره حکومتش افزود: اگر زیبایی های مکتب اهل بيت )ع( به مردم دنيا 

معرفی شود دنيا یقينا از آن پيروی خواهد کرد.
»الش��يخ مولی« ریيس بعثه کشور عراق نيز از پيوند اهل بيت )ع( با قرآن کریم 
س��خن گفت و افزود: اهل بيت )ع( بيش��تر از دیگران قرآن را می شناسند و قرآن و 

اهل بيت )ع( هيچگاه از هم جدا نمی شوند.
الشيخ مولی تاکيد کرد : رفتاری که در چارچوب وحی الهی نباشد فرهنگ توليد 
نمی کند. ممکن اس��ت علوم دیگر را از غير مس��لمين بگيریم اما فرهنگ را باید از 

خاندان پيامبر)ص( بگيریم.
خانم دکتر سارا »نوازش رضوی« مدرس دانشگاه در پاکستان هم در سخنانی با 
عنوان »نقش اهل بيت )ع( در خرافه ستيزی« گفت: اگر بخواهيم تفکر اهل بيت )ع( 
را تروی��ج کنيم نباید دان��ش و عقالنيت را کنار بگذاریم. چرا که آنها همواره بر عقل 

و منطق تاکيد داشتند.
امام محمد غزالی از ساحل عاج نيز در سخنرانی اش به نقش ایرانيان در پيروی 
از مکت��ب اهل بيت اش��اره کرد و گفت که ایرانيان ب��ا پيروی از مکتب اهل بيت)ع( 

گنج دین را یافته اند.
خانم سيده زینب والجی مدرس قرآن از تانزانيا دیگر سخنرانان این همایش هم 
درباره لزوم از خود گذشتن برای حفظ وحدت اسالمی سخن گفت و از ظلم ستيزی 

اهل بيت)ع( به عنوان الگویی برای رفع مشکالت امروز مسلمانان یاد کرد.
پای��ان بخش همای��ش “معارف اهل بيت)ع( زمينه س��از اتح��اد، اقتدار و عزت 
اس��المی” سخنرانی دکتر حش��مت اهلل قنبری معاون توسعه و مدیریت منابع بعثه 

مقام معظم رهبری بود.
 وی گفت: هم قرآن و هم پيامبر و اهل بيتش از معجزه های عالم آفرینش هستند که
مکمل یکدیگرند. قرآن و اهل بيت )ع( اگر چه در هزار و چهارصد سال قبل بودند اما 
حيات واقعی ش��ان در آینده بشریت است. اگر سيره عملی اهل بيت )ع( در زندگی 
امروز بشر به ظهور برسد یقينا بشریت طعم سعادت را خواهد چشيد و تا زمانی که 

ما به مکتب قران و واهل بيت )ع( عمل نکرده ایم از این سعادت محروم هستيم.

همایش »معارف اهل بيت)ع( زمينه ساز اتحاد، اقتدار و عزت 
اسالمی«، روز گذشته با حضور مهمانان داخلی و خارجی در بعثه 

مقام معظم رهبری در مدینه منوره برگزار شد.

سرپرست 
حجاج 
ایرانی 
گفت: اگر 
زیبایی 
های مکتب 
اهل بيت به 
مردم دنيا 
معرفی شود 
دنيا یقينا از 
آن پيروی 
خواهد 
کرد.
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

 اگر تصادف کردید یا شاهد تصادف 
زایری��ن با خودرو هس��تيد بالفاصله 
ش��ماره خودرو را یادداشت کنيد و 
مدیر یا معاون کاروان را خبر کنيد .  

خدایا خواستی رسيدم! چه عظمتی، 
فقط یک خواسته دارم ظهور آقا امام 

زمان)عج(
بدون نام

س��الم م��را از کن��ار کعبِه هس��تی، 
مس��جدالحرام پذیرا باش��يد و بيایيد 
همانطور ک��ه در موقع طواف قلبمان  
به س��مت کعبه می باشد و با هر دور 
طواف خود را به ای��ن خانه نزدیک و 
فاصله را کم می کنيم فاصله حقيقی و 
معنوی قلب خود را با خدای عزوجل 
ک��م نمایيم به امي��د آن روز که دیگر 
فاصله ای بين آن دو نباش��د. با تشکر 

احمد علی یازدانی.  
ابوالفضل گناباد 19272

لقم��ان حکيم ب��ه فرزندش گفت: 
از این دني��ا هزار حکمت آموختم 
و از آن ه��زار ۴0 اختي��ار کردم 
و از آن ۴0 دو چي��ز را فرام��وش 
دو  را.  م��رگ  و  را  خ��دا  نک��ن! 
چي��ز را فراموش بک��ن: نيکی که 
به دیگ��ران می کن��ی و بدی که 

دیگران به تو می کنند. 
محمد حسین بهبودی 
مجموعه مکارم الزهبی

گفتم: آیا می توان با توبه از تمام 
گناهان پاک ش��د، یا انس��ان عاصی 
به تبع آثار س��وء بعضی از گناهان، 
بعد از مرگ در برزخ یا قيامت دچار 

عذاب خواهد بود؟
گف�ت: روایات ب��ه توب��ۀ واقعی 
ترغیب بس��یار ک��رده و آن را واجب 
عقلی ش��مرده اند. از رس��ول گرامی 
اس��ام )ص( روایت اس��ت که فرمود: 
»توبه کنندۀ  از گناهان، مثل کس��ی 
است که گناهی ندارد.« ولی این نکته 
نیز در دستورهای اسامی مورد توجه 
قرار گرفته که هیچ گاه اطمینان کامل 
به آمرزش الهی و به عبارتی، تضمین 
بهشت در کار نیست؛ زیرا این اطمینان 
موجب عصیان می شود. از سوی دیگر، 
یأس از رحمت خ��دا هم گناه کبیره 
شمرده شده و انسان همواره باید بین 
خوف و رجا باشد. اگر انسان با رعایت 
شرایط توبه توفیق بازگشت به سوی 
حق را به دس��ت آورد، بی تردید خدای 
متعال پذیرندۀ چنین بازگشتی خواهد 
بود. پس مهم این اس��ت که انس��ان به 
درستی در محضر حق تعالی توبه کند و 
از کردۀ خویش پشیمان شود و تصمیم 

بگیرد تا امور گذشته را انجام ندهد. 

ئ االسالم َحجَّ
ئ االسالم اولين حجي است كه  َحجَّ
بر هر مس��لمان واجب مي شود، به 
بيان��ي دیگر، حجه االس��الم حجي 
است كه بيش از یك مرتبه در تمام 
عمر بر مس��تطيع واجب نيست. در 
مقاب��ل این ح��ج، حجي اس��ت كه 
وجوب آن به خاطر نذر است یا حج 
هایي كه مكررا به صورت استحبابي 

انجام مي شود.

عکس روز

مکه مکرمه - جبل النور، غار حرا                                       عکس: کمال الدین شاهرخ
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حیات طیبه
از دیدگاه خدا و دین، حيات پاک و طيب، حيات انس��انی اس��ت که دل در 
گروی خدا، اوامر، دس��تورات و رضایت او دارد و رضایت دیگران را نيز برای 
او م��ی خواه��د و در جامعه، مومنانه و عارفانه زندگ��ی می کند. این حيات 
طيبه ای اس��ت که خداوند براي انسان خواسته است و با توجه دادن به این 

مناسک حج می خواهد نمونه اي از این زندگی را به وجود آورد.
ا في اأَلْرِض َو ال َفس�ادًا  اُر ااَلِخَرُة نْجَعُلَها ِللَِّذیَن ال ُیِریُدوَن ُعُلوًّ " ِتْل�ك ال�دَّ
َو اْلَعاِقَبُئ ِلْلُمتَِّقیَن "، : دار آخرت و س��عادت ابدی، برای کس��انی است که در 
زمين، اراده برتری نسبت به دیگران نداشته باشند یعني نه این که برتری را 
در عمل نشان دهند بلكه حتی اراده به استعال و برتری جویی و خوی برتری 
جویی هم نداشته باشند. این معنای حيات طيبه و زندگی پاک انسانی است 
که خداوند از انس��ان ها چنين انتظاري دارد و مناسک حج را برای رسيدن 
به این حيات طيبه قرار داده است. سراسر دستورات حج، تعبد، تسليم خدا 
بودن، دل در گرو او قرار دادن و به دنبال کس��ب رضایت او بودن اس��ت كه 

این موارد، اشاره مختصري به هدف خداوند از مناسك حج است.

غزل خداحافظی!

مریم سقاطونی 

 مدینه! شهر رسول خدا! خدا حافظ
 كميل وندبه و شب های اشك ودلتنگی
 بقيع! گنبد خضرا! مزار بی فانوس
 غروب های غم انگيز پشت قبرستان
ستون توبه! دِر سوخته! خيابانها!

مزار گمشده! گلدسته ها! خدا حافظ
كبوتران غریب آشنا! خدا حافظ

بهشِت گمشده در غم رها، خدا حافظ
سپيده های سالم و دعا، خدا حافظ
مدینه! شهر رسول خدا، خدا حافظ
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