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مقام معظم رهبری
يك دس��ته كارها هم هست كه مال دل خود شماست، 
مربوط به دل خودتان است، مربوط به شخص خودتان 
است؛ بايد ذخيره بگيريد. ما در اين دنيا آلوده هستيم 
ب��ه ماديات، به انگيزه ها، به وسوس��ه ها. اگر بخواهيم با 
همين وضعيت از اين مرزی كه اس��مش مرز مرگ است، 
عب��ور كنيم، وای به حال ماس��ت. باي��د خودمان را 
پاكيزه كنيم.                خطاب به کارگزاران حج1390 

zaer newspaper

نقش و جایگاه حج در 
تحقق همگرایي اسالمي
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رئیس 
س�تاد مک�ه س�ازمان 
ح�ج و زی�ارت با بی�ان اینکه 
محل استقرار چادرهای حجاج ایرانی 
در عرفات و منا نسبت به سال های گذشته تغییری 
نکرده است، سرانه فضای فیزیکی هر زائر در چادرهای عرفات 

و منا و جزئیات بیتوته در مشاعر مقدسه را تشریح کرد.    
مسعود مجردی در گفتگو با نشریه زائر با اعالم اینکه زائران 
ایرانی در روز هشتم ذی الحجه با 420 دستگاه اتوبوس از مکه 
به عرفات منتقل می شوند، گفت: زائران ایرانی در سال گذشته 
با یک هزار و 300 دس�تگاه اتوب�وس از مکه به عرفات منتقل 
می ش�دند اما امس�ال با توجه به تدابیری که کشور میزبان در 
زمینه مس�یر اعزام زائران به عرفات تعیی�ن نموده و ورود هر 

ماش�ین دیگری به این مس�یر را ممنوع کرده است،  
زائران با سرعت و در حداقل زمان ممکن به عرفات می رسند. 
رئیس س�تاد مکه سازمان حج و زیارت، زمان آغاز اعزام 
زائ�ران ایرانی از مکه به عرفات را س�اعت 13 روز هش�تم 
ذی الحج�ه اعالم کرد و گفت: بر طبق پیش بینی های صورت 
گرفته، تا ساعت 19 روز هشتم ذی الحجه همه حجاج ایرانی 
به عرفات منتقل ش�ده و نماز مغرب و عشا را به جماعت در 

عرفات اقامه می کنند.
مجردی در بیان یک اس�تثناء در اعزام زائران اهل سنت 
به مش�اعر مقدس�ه گف�ت: زائران اهل س�نت از س�اعت 8 
صبح هش�تم ذی الحجه به منا منتقل می شوند. این به جهت 
اس�تحبابی است که اهل س�نت قائل به آن هستند؛ به این 
ترتیب که مستحب است ابتدا به منا بروند و سپس از منا به 

عرفات بیایند.                                                         3 

رئیس ستاد مکه تشریح کرد:

جزئیـات استقرار چـادرهای 
حجـاج ایرانی در عرفات و منا



به گزارش خبرنگار زائر، حجت االسالم والمسلمين راشد 
يزدی در اين گردهمايی، با اش��اره به ارزش خدمت به 
ديگران در اسالم، در باره اجر خاص خداوند به خادمان 
زائران حرمين شريفين گفت: تكرار سفر، بي نيازي در 
نسل و آبرو، مزدی است که خداوند به کسی که دست 
حاجی را می گيرد و راهنمايی می کند، ارزانی می دارد. 
وی با س��فارش به ياوران حجاج برای حفظ اخالص 
در خدمت رس��انی به حجاج، گفت: ش��ما خادمان 
حجاج در ثواب اعمال کليه حجاجی که با آسايش و 
آرامش مراحل مناسک را طی می کنند و با رهبری 
و راهنمايی تان از  فيوضات اين سفر معنوی بهره مند 

می شوند، شريک هستيد.
حجت االسالم دکتر مظلومی، معاون فرهنگی 
بعثه مقام معظم رهب��ری نيز در اين گردهمايی، 
طرح ي��اوران حج��اج را، راهی برای س��اماندهی 
همياری دانس��ت و گفت: ش��يوه اين ساماندهی 
همياری، خوش��ه بندی زائران است يعنی در اين 
طرح، يک کاروان ب��ه گروه های کوچک تر تبديل 

می ش��ود که اي��ن مدل خ��ود يک ش��يوه توزيع 
اطالعات است و به شکل هرمی می توان اطالعات 

را بين زائران توزيع کرد.
مع��اون فرهنگی بعثه مقام معظ��م رهبری با 
بي��ان اينکه ي��اوران حج��اج در کاروان به عنوان 
س��رگروه انج��ام وظيف��ه می کنن��د، کارکردهای 
آموزشی، اطالع رسانی، کمک در مديريت عمليات 
حج و همياری در فعاليت های فرهنگی کاروان را، 
به عنوان مهمترين کارکردهای آنان قلمداد کرد.   
وی ب��ا بيان اينکه "از بين هر 12 نفر در کاروان، 
يک نفر به عنوان ياور حجاج انتخاب می شود." گفت: 
انتخ��اب ياوران حجاج از ميان اف��راد فرهيخته و با 
تجرب��ه و متعهد صورت گرفته ک��ه عالوه بر انگيزه 
خدم��ت، توانايی و مهارت الزم را ني��ز دارند.  دکتر 
مظلومی از ياوران حجاج به عنوان بازوان روحانی 
و مدي��ر کاروان در عملي��ات اجرايی فعاليت های 
فرهنگ��ی نام برد و از ياوران حجاج خواس��ت که 

الگو و راهنمای زائرين باشند.

صادرات محصوالت پتروشیمي به حدود ۵ میلیارد دالر رسید
از مجموع صادرات غیرنفتي در ۶ ماه نخس��ت س��ال جاري، 3میلیارد و 
3۸۵میلی��ون دالر به میعانات گازي، 4میلی��ارد و ۸41 میلیون دالر به 
محص��والت پتروش��یمي و 9میلیارد و ۷4۶میلیون دالر به س��ایر كاالها 

اختصاص داشته است.

سرمقاله

حقیقِت ُشکر
به ذی الحجه، ماه »صاحب 
حج« نزديک می ش��ويم. ماهی 
ک��ه در آن، پ��روردگار متعال، 
توفيق��ی بزرگ را ش��امل حال 
بندگانی خاص نموده اس��ت تا 
مجال حضور در سرزمين وحی 
و حج گذاری را داش��ته باشند. 
اين نعمت آن چنان عظيم است 
که می طلبد در باره ُشکرگذاری 

آن بازانديشی کنيم.  
معنی »ش��كر« اين است كه 
انس��ان از فردی كه ب��ه او خيری 
رس��انده اس��ت،  قدردانی كند. آيا 
معنی »ش��كر خدا« فقط همين 
است كه بگوئيم »الهی شكر«؟ نه، 
اشتباه است. »الهی شكر«، صيغه 
ش��كر است نه خود ش��كر. خود 
ش��كر، چيز ديگری است. معنی 
دقيق تر ش��كر؛ قدردان��ی، اندازه 

شناسی و حق شناسی است. 
بنده اگر بخواهد ش��اكر باشد، 
باي��د قدر نعمتهای خ��دا را بداند، 
يعنی بداند که هر نعمتی، برای چه 
هدف و منظوری است و در همان 

مورد  مصرف كند. 
در تعري��ف  »ش��كر« چنين 
گفته  ان��د: »به كار بردن ش��ی ء 
در راه��ی كه به خاطر آن آفريده 
ش��ده«. شکر واقعی اين است که 
هر نعمتی را به درستی در مسير 

خودش استفاده كنيم. 
الزم������ه  بن��ابراي�����ن 
ش��کرگذاری، در وهله نخس��ت، 
شناخت راه درست استفاده از يک 
نعمت اس��ت و نمی ت��وان انتظار 
داشت صرفا با بيان »خدا را شکر« 
حق شکرگزاری ادا شده باشد. لذا  
از ما خواس��ته اند ک��ه زيارت مان 
و حج گ��زاری مان، ب��ا معرفت و 
شناخت باشد تا بتوانيم مراتب شکر 
خداوند را، نه صرفا در حرف، بلکه 

در عمل به جای آوريم. 
م��ی توان با مراجعه ب��ه آثار و 
مکتوبات موجود در ب��اره حج، به 
ويژه نوشتارهای ُعلما و انديشمندان 
مس��لمان و نيز خواندن و تامل در 
کتاب های دعا و تفس��ير قرآن تا 
ان��دازه زي��ادی، درک و بصيرت 
خ��ود را نس��بت به فلس��فه حج 
توس��عه داد و بدي��ن ترتيب گام 
مقدماتی را برای ُشکر اين نعمت 

عظيم، به درستی برداشت.

همه ساله، 
اسکان و 

بیتوته زائران 
ایرانی در 

عرفات و منا، 
استانی بود 
اما امسال 

مجموعه ای 
شده است. 

یعنی 
افرادی که 

در هتل 
همراه هم 

هستند 
در یک 

مجموعه 
قرار دارند.
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گردهمایی یاوران حجاج در مدینه برگزار شد
یاوران حجاج؛ بازوی روحانی و مدیر کاروان در موسم حج

ادامه از صفحه اول
w لغو اسکان استانی زائران در چادرهای 

عرفات و منا 
وی درباره جزئيات نحوه استقرار زائران ايرانی در 
چادرهای عرفات و منا گفت: همه س��اله، اس��کان و 
بيتوته زائران ايرانی در عرفات و منا، اس��تانی بود اما 
امسال مجموعه ای ش��ده است. يعنی به جای آنکه 
همه زائران يک استان در چادرهای مجاور يکديگر 
مستقر ش��وند، زائرانی که در مکه در يک مجموعه 
اسکان دارند، در عرفات و منا نيز در چادرهای کنار 
هم بيتوته می کنند. رئيس ستاد مکه سازمان حج و 
زيارت افزود: مدي��ران اقامتگاه های زائران ايرانی در 
مکه، در چادرهای منا و عرفات نيز خدمات پذيرايی 

را به زائران ارائه می کنند.
w تعداد خیمه های محل استقرار زائران 

در عرفات 
مج��ردی با بي��ان اينکه زائران کش��ورمان در 
عرف��ات در 6 ه��زار و 400 خيمه اس��تقرار پيدا 
می کنند، گفت: در هر خيمه در عرفات، 10 زائر و 
در هر چادر در منا 14 زائر اس��کان پيدا می کنند. 

فضای چادرها در عرفات برابر 13.5 مترمربع و در 
منا برابر 16 مترمربع است بنابراين فضای چادرها 

در عرفات مقداری کمتر از منا است.  
وق�وف  مزدلف�ه،  در  زائ�ران  w ک�دام 

اضطراری می کنند   
رئيس س��تاد مکه سازمان حج و زيارت افزود: 
زائ��ران در روز نهم ذی الحجه در عرفات هس��تند 
و ش��ب دهم ذی الحجه به مش��عرالحرام می روند. 
خانم ه��ا، افراد مس��ن و مضطرين پ��س از وقوف 
اضط��راری در مزدلفه، به من��ا می روند و بقيه در 
مزدلفه بيتوت��ه می کنند. زائران ب��رای بيتوته در 
مش��عرالحرام بايد زيراندازهايی ک��ه در ايران در 
اختيارشان قرار داده شده را همراه داشته باشند. 
w اب�راز امی�دواری ب�رای رف�ع نواقص 

سرویس های بهداشتی در مزدلفه
رئيس ستاد مکه سازمان حج و زيارت همچنين 
اب��راز اميدواری ک��رد که نواقص مش��عرالحرام به 
لحاظ استفاده از س��رويس های بهداشتی مناسب 
رفع شود و زائران با آسودگی بيشتر بتوانند بيتوته 

در مزدلفه را تجربه کنند.

رئیس ستاد مکه سازمان حج و زیارت تشریح کرد:

جزئیات استقرار چادرهای حجاج ایرانی در عرفات و منا

گردهمایی یاوران حجاج با حضور مهمانان ضیوف الرحمن که داوطلبانه، مسئولیت خادمی زائران خانه 
خدا را پذیرفته اند، در محل سالن اجتماعات بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره برگزار شد.



بازدید رییس سازمان حج 
ازموسسه مطوفین حجاج

مهندس اوحدي رئيس سازمان حج وزيارت به 
همراه جمعي از مديران س��ازمان حج وزيارت 
با حضور در مجتمع مكاتب ميداني موسس��ه 
مطوفي��ن حجاج ايراني در مك��ه مكرمه مورد 
استقبال آقاي دكتر طالل قطب رئيس هيئت 
مديره موسس��ه مطوفين حجاج ايراني و ديگر 

مسئولين اين موسسه قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش پايگاه اط��الع رس��اني حج، 
مهن��دس اوح��دي و هيات همراه از بخش��ها 
و دفات��ر مختلف آن موسس��ه بازدي��د بعمل 
آورده ب��ا رون��د ارائ��ه خدم��ات ب��ه حج��اج 
 ايران��ي توس��ط اين موسس��ه آش��نا ش��دند.
بنابراين گزارش در اين برنامه مهندس اوحدي 
از مكاتب هش��تگانه موسس��ه بازديد نموده و 
روس��اي اين مكاتب توضيح��ات الزم را ارائه 

كردند.
در اين بازديد رياست سازمان حج وزيارت 
با اب��راز خرس��ندي از كيفيت ارائ��ه خدمات 
توسط موسس��ه، خدمت به حجاج را نعمت و 
ش��رفي بزرگ از جانب خداوند متعال معرفي 
كرده و ش��كرگزاري براي اين نعمت بزرگ را 

الزم دانست.
دكتر طالل نيز با ابراز خرسندي از حضور 
مهندس اوحدي در مجتمع مكاتب موسس��ه 
مطوفين ابراز داشت: خود و همكاران موسسه 
مطوفي��ن را در ارائه خدمات ه��ر چه بهتر به 

حجاج ايراني موظف ميدانند.
الزم به توضيح اس��ت موسسه مطوفين 
حج��اج ايراني وظيفه رس��يدگي و پذيرايي 
از حج��اج اي��ران در مكه مكرمه ومش��اعر 
مق��دس را برعه��ده دارد و زير نظر وزارت 
براي  مينماي��دو  فعالي��ت  عربس��تان  ح��ج 
ارائ��ه خدمات داراي دفاتر فرعي ميباش��د 
كه از س��ال گذش��ته مجموعه دفاتر فرعي 
ي��ا مكات��ب ميداني از ص��ورت پراكنده در 
س��طح ش��هر مكه خ��ارج ش��ده و در يك 

مجتمع گرد آمده اس��ت.
اي��ن تمرك��ز، مثب��ت ارزيابي ش��ده و 
ئران  زا باع��ث تس��هيل و تس��ريع در كار 
نه��ا بخص��وص هن��گام خ��روج از  و كاروا
يام  ا از  مكه به س��مت جده يا مدينه پس 

تش��ريق گرديده اس��ت.

در دیدار سرپرست حجاج ایرانی 
با وزیر حج و اوقاف جامو و کشمیر مطرح شد؛

مسلمانان در حج به فکر مشکالت جهان اسالم باشند

اولین جلد دائرةالمعارف قرآن 
به زبان فارسی منتشر شد

اولی��ن جل��د از دائ��ره المعارف ق��رآن ب��ا رویکردی 
آکادمی��ک و مطابق ب��ا معیاره��ای بین المللی در حوزه 

مطالعات قرآنی توسط انتشارات حکمت منتشر شد.
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به گزارش س��تاد اطالع رس��انی حج 92، حجت االس��الم والمس��لمين س��يد علی 
قاضی عس��کر از برکات و منافع س��فر نورانی حج را، ديدار مس��لمانان کش��ورهای 
مختلف با يکديگر دانس��ت و گفت: در حج اين فرصت وجود دارد که مس��لمانان از 
گوش��ه و کنار دنيا گرد هم آيند و ضمن آش��نا شدن با مشکالت يکديگر، راه حلی 

برای رفع مشکالت جهان اسالم ارائه دهند.
سرپرست حجاج ايرانی با اشاره به خدماتی که کارگزاران حج جمهوری اسالمی 
ايران در حوزه های اسکان، تغذيه، بهداشتی و درمانی، حمل ونقل و امور فرهنگی به 
زائران عرضه می دارند، آمادگی جمهوری اس��المی ايران برای انتقال تجربيات خود 

به کارگزاران حج کشمير را اعالم کرد.
حجت االسالم والمسلمين قاضی عسکر با تاکيد بر اينکه سطح و کيفيت امکاناتی 
که در اختيار زائران اعم از شيعه و سنی قرار می گيرد يکسان است، افزود: در بعثه 
مقام معظم رهبری، هم ش��ورای اس��تفتاء مربوط به اهل تشيع و هم شورای افتاء 

مربوط به اهل سنت فعال است. 
ايش��ان با اش��اره به توزيع همزمان غذای گرم در اقامتگاه ه��ای زائران ايرانی و 
همچنين اس��تقرار چندين پزشک در محل استقرار زائران کشورمان، از وزير حج و 
اوقاف جامو و کش��مير دعوت کرد تا طی بازديدهايی، با آش��پزخانه های متمرکز و 
چگونگی طبخ غذاهای زائران ايرانی و همچنين با تش��کيالت مرکز پزش��کی حج و 

زيارت در مدينه منوره و مکه مکرمه آشنا شوند.
نماينده ولی فقيه در امور حج و زيارت از انتشار يک هزار کتاب و جزوه در زمينه 
های احکام، تاريخ اس��الم و امثال آن و ارائه آموزش های مجازی، لوح های فشرده 
و فيلم های آموزش��ی به عنوان فعاليت هايی نام برد که بعثه مقام معظم رهبری با 
تاکيد بر معرفت افزايی زائران، توليد نموده و آمادگی دارد در اختيار مسئوالن حج 

ساير کشورها قرار دهد.
حجت االسالم والمسلمين قاضی عسکر، زندگی صميمانه شيعه و سنی در جمهوری 
اسالمی ايران را الگويی از همزيستی برادران مسلمان دانست و تصريح کرد: ما و شما 
که بحمدهلل هميشه در مسير وحدت حرکت کرده ايم، نبايد اجازه دهيم فتنه ها منجر به 
مخدوش شدن اتحاد مسلمانان شود. مراجع بزرگ شيعه فتوا داده اند که هر گونه اهانت 
به مقدسات مذاهب اسالمی حرام شرعی است و تاکيد دارند که همه مذاهب اسالمی 

بايد در مقابل دشمنان اسالم، يد واحده باشند.     
بر طبق اين گزارش، دکتر پيرزاده سيد محمد سعيد، وزير حج و اوقاف کشمير، 
حج را فرصتی برای ديدار و تبادل نظر مس��ئوالن کش��ورها برای انتقال تجربيات و 
کمک به حل مش��کالت يکديگر دانس��ت و با يادآوری قديمی ب��ودن روابط ايران 
و کش��مير، گفت: اس��الم از ايران به کشمير رسيده اس��ت و مردم اين سرزمين با 
ش��خصيت های معروف ايران همچون مولوی و س��عدی آش��نا بوده و آنان بر روی 

فرهنگ کشمير تاثيرگذار بوده اند.
وی با اشاره به اينکه 8 هزار و 300 زائر کشميری در حج امسال حضور دارند، از 
اجرای طرح خادمان زائرين برای راهنمايی زائران کشميری در موسم حج خبر داد 
و به اقدامات وزارت حج و اوقاف کش��مير در زمينه اس��کان، تغذيه و خدمت رسانی 

پزشکی به زائران اشاره کرد.

نماینده ولی  فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در دیدار با وزیر حج و 
اوقاف جامو و کشمیر، زندگی صمیمانه شیعه و سنی در جمهوری اسالمی 

ایران را الگویی از زندگی مسالمت آمیز برادران مسلمان دانست و بر 
ضرورت حرکت مسلمانان در مسیر وحدت تاکید کرد.

حجت االسالم 
والمسلمین 

قاضی عسکر، 
زندگی 

صمیمانه شیعه 
و سنی در 
جمهوری 

اسالمی ایران 
را الگویی 

از همزیستی 
برادران 
مسلمان 

دانست و 
تصریح کرد: 
ما و شما که 

بحمدهلل 
همیشه در 

مسیر وحدت 
حرکت 

کرده ایم، نباید 
اجازه دهیم 
فتنه ها منجر 
به مخدوش 
شدن اتحاد 

مسلمانان شود.



امام صادق  )ع( فرمودند: 
مهمان خداوند، كس��ی است كه به حج و عمره رود پس او تا 

به خانه اش برگردد، میهمان خداست.

استفتاء

مسائلي پیرامون طواف
بعيد نيس��ت كه طواف ك��ردن در فضاي 
واقع ميان زمين مس��جدالحرام تا محاذات 
س��قف كعبه معظمه به نح��وي كه صدق 
كند دور كعبه طواف كرده، صحيح باشد، 

هرچند خالف احتياط است.
هرگاه ب��ه هرجهت نتوان��د در صحن 
مس��جدالحرام ط��واف كند و ناچار باش��د 
ط��واف را در طبق��ه دوم انج��ام دهد، به 
احتياط واجب بايد چنين شخصي خودش 
در طبق��ه دوم طواف كند و كس��ي را هم 
نايب بگيرد كه براي او در صحن مس��جد 
ط��واف كند و نماز را هم خودش در طبقه 
دوم و نايبش در صحن مس��جد بخواند و 
اگر خودش بتواند در صحن مس��جد نماز 

بخواند، همان نماز او كفايت مي كند.
شك در طواف

اگ��ر پ��س از انجام طواف و بازگش��تن، 
يعني خارج شدن ازمطاف، در تعداد دورهاي 
طواف ش��ك كند، نبايد به شك خود اعتنا 
كند، بلكه بنا را بر صحت بگذارد: ولي اگر در 
اثناي طواف در تعداد اشواطي كه انجام داده 
شك كند، و نداند كه در دور هفتم يا كمتر 

است، طوافش باطل است وبايد اعاده كند.
در حال طواف اگر با اختيار خود مي رود 
ولي براثر فشار جمعيت، ممكن است گاهي 
به جلو يا به اين طرف و ان طرف برود مانعي 
ندارد. ولي اگر ديگري او را ببرد به طوري كه 

اراده از او سلب گردد، اشكال دارد.
هرگاه در طواف خانه خدا، مثالً در چند قدم از 
طواف اشكال پيش آمد، مثل اينكه او را بي اختيار 
بردند، همان چند قدم را بايد از سر بگيرد و اگر 
طواف را از سربگيرد، اش��كال ندارد، ولي جواز از 

سرگرفتن آن دور )شوط( محل اشكال است.
س�وال: اگر مقداري از موهاي س��ر زن 
ي��ا جاهاي ديگر او كه باي��د در حال طواف 
بپوشاند ظاهر باشد، آيا به طواف او ضرر مي 

رساند يا نه؟
جواب: طواف او صحيح است، چنانچه از 
روي عمد باشد، مرتكب فعل حرام شده است.
شوراي استفتاء بعثه مقام معظم رهبري
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سید علي قاضي عسکر

توضیح و اصالح
قطع ط��واف مس��تحبی و واجب، 
“جايز” است، هر چند احوط آن است 
که ط��واف واجب را به ان��دازه ای که 
 عرفا مواالت از ميان برود، قطع نکند.

 دراس��تفتاء ش��ماره 15 ط��ی بحث 
طواف مستحبی و واجب، قطع طواف 
به اش��تباه، “جايز نيست” درج شده 
بود که بدين وسيله اصالح می شود.  
شورای استفتاء 
بعثه مقام معظم رهبری

بخش نخس�ت / خداوند متعال انسانها را 
از ي��ک مرد و زن آفريد و آنان را به صورت 
نژادها و قبايل گوناگون قرار داد تا يکديگر 
را بشناسند؛ )حجرات، 13( و از رهگذر اين 
ش��ناخت، به هم نزديک شوند و معيارهاي 
غي��ر انس��اني و ض��د بش��ري، همچ��ون 
نژادپرس��تي و تفاخر نس��بت به يکديگر را 
کنار نهند. در کمال صلح و س��ازش با هم 
زندگ��ي کنند و تقوي را، ک��ه يک ويژگي 
معنوي و روحي اس��ت، تنها مالک برتري 

ميان خود قرار دهند.
شناخت يکديگر، مقدمة نزديک تر شدن 
افکار و دل هاست و از اين ره گذر مي توان به 
گوهر گران بهاي وحدت دست يافت. همين 
هدف در بس��ياري از دستورهاي ارزش مند 
دين مبين اس��الم، از جمل��ه فريضة بزرگ 

حج ديده مي شود.
هشام بن حکم، که از دوستان دانشمند 
و با ايمان امام صادق)ع(  اس��ت، مي گويد: 
از آن حض��رت دربارة فلس��فة حج و طواف 

کعبه پرسيدم، فرمود:
»ِإنهَّ اللهََّ َخَلَق اْلَخْلَق � ِإَلى َأْن َقاَل � َو 
یِن  اَعِة ِفي الدِّ َأَمَرُهْم ِبَما َیُكوُن ِمْن َأْمِر الطهَّ
َو َمْصَلَحِتِه�ْم ِم�ْن َأْمِر ُدْنَیاُه�ْم َفَجَعَل ِفیِه 
�ْرِق َو اْلَغْرِب ِلَیَتَعاَرُفوا َو  االْجِتَماَع ِمَن الشهَّ
َجاَراِت ِمْن بََلٍد ِإَلى  ِلَیْنِزَع ُكلُّ َقْوٍم ِم�نَ التِّ
اُل َو  بََلٍد َو ِلَیْنَتِفَع ِبَذِل�َك اْلُمَكاِري َو اْلَجمهَّ
ِلُتْعَرَف آَثاُر َرُس�وِل اللهَِّ َو ُتْع�َرَف َأْخَباُرُه َو 

ُیْذَكَر َو اَل ُیْنَسى«
»همان��ا خداون��د مردم��ان را آفريد... 
و آن��ان را ب��ه اموري که مصلح��ت دين و 
دنياي آنها در آن است فرمان داد؛ از جملة 
آنها تش��کيل يک اجتم��اع بزرگ با حضور 
مس��لمانان از ش��رق و غرب عالم )در کنار 
بي��ت اهلل الحرام و به عن��وان فريضه حج( 
ب��ود تا يکديگر را به خوبي بشناس��ند )و از 
مشکالت و مس��ائل همديگر باخبر شوند(. 
همچني��ن با آثار و اخبار رس��ول خدا)ص(  
آش��نا ش��ده، همواره آنه��ا را در خاطره ها 
زنده بدارند و از به فراموش��ي س��پردن آن 

جلوگيري کنند.
اين انديش��ة مهم، زمينه س��از وحدت 
امت اس��المي است و بي توجهي به آن آثار 
خطرن��اک و مخربي در پ��ي دارد، که امام 
ص��ادق)ع( در ذي��ل همان حدي��ث به آن 

اشاره فرموده است:
ِكُلوَن  »َو َل�ْو َكاَن ُكلُّ َق�ْوٍم ِإنهََّم�ا َیتهَّ
َعَل�ى ِبالِدِهْم َو َما ِفیَها َهَلُكوا َو َخِرَبِت 
اْلِب�الُد َو َس�َقَطِت اْلَجَل�ُب َو اأَلْربَاُح َو 
َعِمَیِت اأَلْخَباُر...« )وسائل الشيعه، بي تا، 

ج11، ص 14، ح14124(.
»و اگر هر ملتي به ش��هرها و امکاناتي 
که در آنها دارند بس��نده و تکيه مي کردند، 
نابود مي گش��تند؛ ش��هرها ويران مي ش��د 
و جذب س��ود و کاال از بي��ن مي رفت و از 

خبرها نيز آگاه نمي شدند...«

نقش و جايگاه حج در تحقق همگرايي اسالمي

فلسفة 
آفرینش، 
معرفت و 
شناخت 

است. 
شناخت، 

زمینه ساز باال 
رفتن قدرت 
فاهمه است 

و رشد قدرت 
فاهمه، 

قرابت و 
نزدیکي 
انسان ها 

با یکدیگر 
را محقق 
مي سازد 

و وحدت، 
بدینگونه رخ 

مي نماید.



سه دوست داشتنی
حضرت فاطم��ه زهرا)س( فرمودند: س��ه چی��ز از دنیا 
براى من دوس��ت داشتنى اس��ت: تالوت قرآن ، نگاه 
به صورت رس��ول خدا، انفاق و كمك به نیازمندان در 

راه خدا.
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w سعی بین صفا و مروه
زائ��ر پس از انج��ام نماز طواف، بايد هفت مرتبه فاصله بين »صفا« و »َمروه« را كه 

امروزه به صورت سالنی ساخته شده و كنار مسجدالحرام قرار دارد بپيمايد.
1 � سعی، بايد از »صفا« آغاز و به »مروه« ختم شود.

2 � پيمودن فاصله »صفا« تا »مروه« يك مرتبه و برگش��تن از »مروه« به »صفا« 
مرتبه دّوم به حساب می آيد; بنابراين هفت َشْوِط سعی، در »مروه« ختم می شود.

3 � نشس��تن و اس��تراحت كردن و رفع خستگی بر صفا و مروه و در بين آنها جايز 
است و اگر در بين سعی باشد، بايد از همانجا كه سعی را قطع كرده است، ادامه دهد.
4 � سعی بين صفا و مروه الزم نيست با وضو و طهارت انجام شود، گرچه احتياط 

مستحب است.
5 � سعی در طبقه دّوم، چون باالتر از دو كوه می باشد اشكال دارد.

w تقصیر
پس از س��عی بايد »تقصير« كند يعنی، قدری موی س��ر يا صورت خود را بچيند، 
كه با اين عمل، اعمال عمره تمّتع به پايان می رسد. بعد از آنكه شخص محرم تقصير 
كرد، هر چه به واسطه احرام بر او حرام شده بود حالل می شود و می تواند لباس احرام 

را از تن بيرون آورد.
زمان تقصیر:

وقت تقصير بعد از سعی می باشد، گرچه الزم نيست فوراً تقصير كند، ولی تا وقتی 
كه تقصير نكرده است، هيچيك از محّرمات احرام بر او حالل نمی شود.

مكان تقصیر:
تقصير مكان معينی ندارد، گرچه اكنون متعارف اس��ت كه بعد از س��عی در مكان 

»َمرَوه« تقصير می كنند.
كسی كه خودش تقصير نكرده، نمی تواند موی شخص ديگری را بچيند.  

سـعی و تقـــصیر
در شماره روز گذشته در باره کیفیت طواف و نماز طواف گفتیم امروز درباره 

مراحل چهارم عمره تمتع یعنی سعی و تقصیر  و نحوه انجام آن مطالبی را با شما 
در میان گذاشته ایم

از میقات تا حرم )2(

در ميقات ُجحفه نيز در مورد احرام سؤال 
ش��ود تا پي��ش از حرك��ت و بي��رون رفتن از 
ميقات، نس��بت به احرام تمام زائران اطمينان 

حاصل شود.
برخی از محرم��ات احرام ني��ز تذكر داده 
ش��ود؛ مانند نگاه در آين��ه، زدودن مو از بدن 
و اس��تفاده از عطر و صابون و اش��يای خوشبو 
و پوش��اندن س��ر برای مردان و ص��ورت برای 
بان��وان و حرام ب��ودن زن و مرد بر يكديگر.  و 
نيز استحباب تكرار تلبيه تا نزديك مّكه، عدم 
ل��زوم بيدار بودن در مي��ان راه، چون برخی از 

زائران تصّور می كنند كه نبايد بخوابند.
گاه��ی ياد آوری در مورد ن��گاه به آينه در 
اتومبي��ل ضرر بيش��تری دارد، چ��ون معموال 
حركت زائران در ش��ب است و توجهی به آينه 
ندارند و اگر بی توجه نگاهش��ان به آينه بيفتد 
اش��كال ندارد و يادآوری آن گاهی سبب نگاه 
كردن می ش��ود. ولی نسبت به محل اسكان و 
هتل، چون غالبًا در س��الن انتظار، راهروها، و 
دستشويی ها آينه وجود دارد و به فتوای برخی 
از فقهاء ن��گاه به آينه، هرچند برای خودآرايی 
نباش��د، حرام است، بهتر است در بدو ورود به 

محل اسكان، تذكر داده شود.
بس��يار مناس��ب اس��ت موقع رس��يدن به 
مسجد تنعيم و لحظات ورود به محدوده حرم، 
به زائران يادآوری گرديده و دعای كوتاه ورود 
ب��ه حرم خوانده ش��ود. همچنين بهتر اس��ت 
مس��جد تنعيم و منطقه ش��هدای فخ كه پس 
از تنعيم و نزديك آن اس��ت به زائران نش��ان 

داده شود.

محمد حسین فالح زاده

راهــــــــــــنما

ساخت دیوار امنیتي براي جلوگیري از 
قاچاق حجاج 

وزير حج عربس��تان اعتراف كرده بود س��ال 
گذش��ته بي��ش از يك ميلي��ون و 400 هزار 
سعودي و غير س��عودي ازداخل عربستان به 
صورت غيرقانوني و بدون داش��تن مجوز حج 
ك��ه نقض صريح حقوق حج��اج داراي مجوز 

است، در موسم حج شركت كردند.
امسال مقامات س��عودي براي جلوگيري 
از ورود اف��راد فاقد مجوز دس��ت به اقدامات 

مختلفي زده اند.
در اي��ن زمينه اداره راه ه��ا در طائف كار 
س��اخت ديوار امنيتي موقت ب��ه طول 300 
متر را در چندين موضع در منطقه ش��مارش 
البهيت��ه آغازكرد كه هدف از آن جلوگيري از 
نفوذ خودروهاي قاچاق حجاج متخلف اعالم 

شده است.



واجب شدن بهشت
پیامبر اعظم)ص( فرمودند: هر که از آبروی برادر مسلمان خود دفاع کند مطمئنًا بهشت بر او واجب می شود.

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. 

تردد در شهر
هن��گام عبور از ع��رض خياب��ان ها ضمن 
احتياط کامل، از پل های هوايی يا محل های 
مج��از عبور عاب��ران پياده اس��تفاده كنيد.  
اتوبوس های خطوط صرف��ًا براي جابجايی 
حجاج محترم در مس��ير محل س��کونت تا 
حرم ان��د.در صورتيکه حج��اج محترم قصد 
رفتن ب��ه بازار ي��ا اماکن زيارت��ی ديگر را  
دارند می توانند با هماهنگی مديران محترم 
کاروان ها نسبت به تهيه وسيله نقليه )غير 
از اتوبوس های شبکه حمل و نقل( كنند. 

هشدار پزشکی
فقط با نظر پزش��ك و معرف��ي نامه وي 
ب��ه بيمارس��تان ه��الل احم��ر مراجع��ه 
فرمايي��د.  داروه��اي تخصص��ي خود را 
هم��ه جا همراه داش��ته باش��يد تا دچار 
س��رگرداني و بيم��اري نش��ويد.  همراه 
مانن��د عينك، عصا  لوازم طبي  داش��تن 
و ... در ط��ول س��فر را فرام��وش نكنيد.  
حض��ور در صف هاي طوالن��ي درمانگاه 
ه��اي كش��ور عربس��تان نتيج��ه اي جز 

خس��تگي براي ش��ما به همراه ندارد.

پزشکیترددی
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مرح��وم آي��ت اهلل ملك��ي تبريزي در فضيل��ت اين م��اه )ذي الحجه( 
مي نويس��د: اين ماه بسيار مهم بوده و مراقبين در اين منزل توقفگاه هايی 
دارن��د كه به حك��م بندگی و بجا آوردن حق مراقبت، واجب اس��ت كه با 

غفلت وارد آن نشده و بدين ترتيب احترام آن را حفظ كنند... 
از كارهای مهم اهل مراقبت، شناخت شرافت و فضل اين منزل شريف 

و شناخت زمان های مذكور و فوايد آن است.
همچنين به عاش��قان راه معنويت اين نكته را گوشزد مي كند كه يكی 
از اين توقفگاه ها ده روز اول آن اس��ت و مي نويسد: منظور از ايام معلومات 
در آي��ه: »َواْذُك�ُروْا الَل ِفي َأیهَّاٍم مهَّْع�ُدوَداٍت« )بقره 203( )و خدا را در 
روزه��ای معين ي��اد كنند.( نيز همين اس��ت و »ي��اد« و »غفلت« با هم 
سازگاری ندارند. پس بپرهيز از اين كه در اين ماه دل خود را به نجاسات 

آلوده نمايی، به خصوص با نافرمانی و معصيت.
وي در م��ورد عبارت »َواْذُك�ُروْا الَل« كه در اين آيه به صورت مطلق 
آمده است، مي فرمايد: ذكر كامل كه در آيه باال آمده اين است كه با عقل، 
روح، دل و بدن در ذكر خدا باش��ی، زي��را هر كدام از آنها ذكر مخصوصی 
دارند. اين فرصت را غنيمت شمار كه خداوند به تو اجازه ذكر خود را داده 
است. در عقل خود اين را از نعمت های بزرگی بدان كه عمرت برای ادای 
ش��كر آن كافی نبوده، روحت را در مقام حضور حاضر كن كه گويا حاضر 

در نشس��تگاه صدق نزد پادشاه مقتدر می باشد. با دل خود به بندگی او و 
ش��كر نعمت های بی منتهای او روی آور، و با تمام اعضای بدنت مش��غول 
انجام عبادات و طاعات شو. اگر خدا را اين گونه ذكر كردی، مژده بده كه 
چنين ذكری، عالمت اين است كه خداوند تو را در تمام وجودت و با تمام 
وج��ودت ذكر نموده و برای ب��ار دوم بخاطر پاداش چنين ذكری، تو را در 

تمام اين موارد ذكر خواهد نمود.
مرحوم ملكي توصيه هايي براي اين دهه دارد كه عبارتند از:

w از معصیت الهي پرهیز كن!
 درب��اره روايتی كه پيرامون فضيلت اي��ن روزها از پيامبر )ص( روايت 
ش��ده اس��ت بينديش.  آنجا كه فرمودند: »روزهايی نيست كه عمل صالح 
در آن محبوب تر باش��د نزد خدای عّز و جّل از اين ده روز � يعنی ده روز 
ذی الحجه � گفتند: ای رسول خدا حتی جهاد در راه خدا؟ فرمودند: حتی 
جه��اد در راه خ��دا مگر فردی كه با جان و مالش در راه خدا جهاد كرده و 

جان و مال خود را فدا نمايد.«
 آمادگی كامل پيدا نموده و با تمامی نش��اط و ش��وق و دعا و توسل به 
نگهبانان امت )اهل بيت عليهم السالم(، به خصوص در شب اول، وارد اين 

ميدان شو.

برای ورود به ماه 
شریف ذی الحجه 

آماده شده اید؟

آداب عـبادت



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
ه��رگاه كس��ی با خرجی پاك برای حج بیرون آید و پا در ركاب نهد و بگوی��د: »لّبیك الّلهم لّبیك«، یك منادی از 
آس��مان او را ندا دهد: »لّبیك و س��عدیك«. توش��ه ات حالل و مركبت حالل و حج تو پذیرفته است و تو بدون 

گناهی.

شرکت در جماعت
اگر زائران محترم هنگام نمازهای جماعت  
ي��ا نماز جمعه به حرم مش��رف می ش��وند، 
موقع اقامه نماز براي مراجعت به ايستگاه و 
بازگشت به محل سکونت خود اقدام نكنند، 
زي��را عالوه بر بازتاب نامطلوب اين عمل در 
اذهان ساير مس��لمانان، اکثر رانندگان  نيز 
در اي��ن اوقات در نماز حضور دارند و عالوه 
بر آن طبق مقررات کشور ميزبان،رانندگان 
حم��ل و نقل درون ش��هری در اوقات نماز 

مجاز به جا به جائی مسافر نيستند.

توصیه های بهداشتی
افراد مس��ن در ص��ورت رعايت نكردن 
اس��ت  توصي��ه ه��اي پزش��كي، ممکن 

مجبور به بازگش��ت به ايران ش��وند.  
ب��ا مراقبت هاي الزم از عرق س��وز 
ش��دن ب��دن خ��ود جلوگي��ري كني��د.  
غ��ذا،  صحي��ح  مص��رف  ب��ا  يبوس��ت 
پيش��گيري  قاب��ل  مي��وه  و  س��بزيجات 
اس��ت.  مس��موميت غذايي ب��ه راحتي 
قاب��ل پيش��گيري و ب��ه س��ختي قاب��ل 

تحمل اس��ت.

اقامت در هتل
ورود عوام��ل بوم��ي و غي��ر ايران��ي بدون 
هماهنگ��ي و حضور مس��ووالن كاروان به 
قس��مت خواهران ممنوع بوده و در صورت 
مش��اهده مراتب را به اط��الع مدير كاروان 
برسانيد.   نس��بت به ورود افراد ناشناس و 
غير ايراني به قس��مت هاي محل اس��تقرار 
خود حس��اس بوده و در صورت ورود افراد 
ناشناس مراتب را س��ريعًا  به مدير كاروان 

اطالع دهيد.

تذکربهداشتیزیارتی
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  در تض��رع خ��ود به در كرم آن��ان )اهل بيت( بخ��واه كه تو را 
در قصد، حزب، دعا، حمايت، واليت، ش��فاعت و شيعيان خود وارد 
نموده، به درگاه خ��دای متعال برای توفيق، قبول، رضايت او از تو، 
تأيي��د، اصالح و تمام خيرهای دينی و دني��وی و آخرتی برای تو و 
خانواده ات، برادران دينی، همس��ايگان و كسانی كه حقی بگردن تو 

دارند، تضرع نمايند.
 در هر ش��ب از اين دهه، بين نماز مغرب و عش��ا دو ركعت نماز 
بج��ا آور، و در هر ركعت آن س��وره »فاتحة الكتاب« و »اخالص« و 
اي��ن آيه را بخوان: »َوَواَعْدنَا ُموَس�ی َثاَلِثیَن َلْیَلًة َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْش�ٍر 
َفَتمهَّ ِمیَقاُت َربِِّه َأْرَبِعیَن َلْیَلًة َوَقاَل ُموَسی أَلِخیِه َهاُروَن اْخُلْفِني ِفي 
ِبْع َس�ِبیَل اْلُمْفِس�ِدیَن« ) اعراف 142 ( تا در  َقْوِم�ي َوَأْصِلْح َواَل َتتهَّ

ثواب با حاجي ها شريك شوی، گرچه حج نكرده باشی.
 درباره روايت پيامبر اكرم )ص( كه در آن ش��وق حضرت موسی 
)ع( به اين وعده گاه را بيان نمودند، بينديش آنجا كه فرمودند: »در 
چه��ل روز رفت و آمد خود بخاطر اش��تياقی كه ب��ه ديدار خداوند 

داشت، نخورد، نياشاميد و نخوابيد.«
 از مهمتري��ن اعمال اين ماه، عمل به روايت زير اس��ت: ش��يخ 
مفيد از امام أبو جعفر عليه الّسالم نقل كرده اند كه فرمودند: خداوند 
توس��ط جبرئيل پنج هديه در ده روز اول اين ماه برای عيس��ی بن 
مريم عليه الّس��الم فرستاده و فرمود: عيس��ی! با اين پنج دعا، تکرار 
كن زيرا در روزهای ده گانه يعنی ده روز ذی حجه عبادتی محبوبتر 

از آن نزد خداوند نيست.
اول: »اشهد أن ال اله إال الل وحده ال شریك له، له الملك 

وله الحمد بیده الخیر وهو علی كّل شي ء قدیر«
دوم: »اش�هد أن ال ال�ه إال الل وحده ال ش�ریك له، أحدا 

صمدا لم یّتخذ صاحبة وال ولدا.«
س��وم: »اش�هد أن ال اله إال الل وحده ال شریك له، أحدا 

صمدالم یلد ولم یولد ولم یكن له كفوا أحدا«
چه��ارم: »اش�هد أن ال اله إال الل وحده ال ش�ریك له، له 
المل�ك ول�ه الحمد یحی�ي ویمیت وهو ح�ّي ال یموت بیده 

الخیر وهو علی كّل شي ء قدیر«

پنجم: »حس�بي الل و فی س�مع الل لمن دعا لیس وراء الل منتهی 
أشهد لل بما دعا و أّنه بري ء مّمن تبّرأ واّن لل اآلخرة واألولی«

 از مهمترين كارهايی كه در اين دهه وارد شده، ده ذكر »ال اله 
اال الل« اس��ت كه در هر روز ده بار گفته می ش��ود و اول آن چنين 
اس��ت: »ال اله اال الل عدد اللیالی« كه ث��واب زيادی در روايات 

برای اين عمل ذكر شده است.
ُه�وِر اَل ِإَلَه ِإالهَّ اللهَُّ َعَدَد َأْمَواِج   )اَل ِإَل�َه ِإالهَّ اللهَُّ َعَدَد اللهََّیاِلي َو الدُّ
ا َیْجَمُعونَ  اَل ِإَلَه ِإالهَّ اللهَُّ َعَدَد  اْلُبُح�وِر اَل ِإَلَه ِإالهَّ اللهَُّ َو َرْحَمُتُه َخْیٌر ِممهَّ
ْعِر َو اْلَوَبِر اَل ِإَلَه ِإالهَّ اللهَُّ َعَدَد  َجِر اَل ِإَلَه ِإالهَّ اللهَُّ َعَدَد الشهَّ ْوِك َو الشهَّ الشهَّ
اْلَحَجِر َو اْلَمَدِر اَل ِإَلَه ِإالهَّ اللهَُّ َعَدَد َلْمِح اْلُعُیونِ  اَل ِإَلَه ِإالهَّ اللهَُّ ِفي اللهَّْیِل 
َیاِح ِفي  َس  اَل ِإَلَه ِإالهَّ اللهَُّ َعَدَد الرِّ ْبِح ِإَذا َتَنفهَّ ِإَذا َعْس�َعَس َو )ِفي( الصُّ
وِر ( ُخوِر اَل ِإَلَه ِإالهَّ اللهَُّ ِمَن اْلَیْوِم ِإَلی َیْوِم ُیْنَفُخ ِفي الصُّ اْلَبَراِري َو الصُّ

اس��تاد اخالق امام خميني )ره( درباره يكي از فرازهاي اين ذكر 
توضيحاتي مي دهد. از جمله مي نويسد: در جمله سوم گفت: »ال اله 
اال الّل ورحمته خیر مما یجمعون«، )خدايی نيس��ت جز خدای 

يكتا و رحمت او بهتر از آنچه جمع می كنند، می باشد(.
 منظور از آنچه جمع می كنند؛ همان اموال دنيا می باشد كه نزد 

خدا حقير، و حتی دشمِن خدا می باشد.
چرا اموال دنيا نزد خداوند حقير است؟

مرحوم ملكي تبريزي پاسخ مي گويد: به جهت اين كه با مشغول 
كردن بندگان او مانع می ش��ود كه آنان به ذكر، انديشه و عبادت او 
پرداخته و بدين ترتيب راه رس��يدن ب��ه قرب و كرامت او را بر آنان 
س��د می كند. به همين خاطر به جای اين كه بگويد: “ال اله اال اهلّل 
 بتع��داد اموال مردم “ با كالمی به همين مطلب اش��اره كرد كه در 
آن كالم به علت حقارت و انتخاب اين لفظ به جای آن لفظ، اشاره 
ش��ده اس��ت. زيرا رحمت خداوند بهتر از اموال دنيا می باشد، يعنی 
آخرت بهتر از دنيا و خداوند بهتر و ماندني تر اس��ت. و انسان بايد از 

اين تغيير اسلوب به اين مطالب پی ببرد.
 آن��گاه كه اين مطلب را درك كرد، بايد كمتر غم و غصه دنيا را 
خورده و بداند اندوه فراوان دنيا در قلب باعث می شود شرفی را كه 

قلب در نزد خداوند دارد، از دست بدهد.

شناخت 
شرافت و 

فضل »ذی 
الحجه«، و 
ذکر خدا 

در این ایاٌم 
معدودات، 
از کارهای 

مهم اهل 
مراقبت 

است

آداب عـبادت



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
»هرك��س در حال احرام بمیرد ، لّبیك 

گوی برانگیخته می شود«.

 دریچه ای به فقه مذاهب اسالمی )۷(

اضطباع ) برهنه گذاشـتن شـانه راسـت در حال 
احرام(

کلمه اضطباع، مصدر باب افتعال و از واژه "ضبع" اشتقاق يافته 
است. ضبع به معنای "بغل" يا “بازو" و نيمه باالی آن است. منظور 
از اضطباع در اصطالح فقهی آن اس��ت که محرم در حال احرام، 
ردای خود را از زير بغل راست عبور داده و بر شانه چپ افکند، به 

گونه ای که شانه راست برهنه و شانه چپ پوشانده شود.
نظر فقها و مذاهب اس��المی نسبت به اضطباع و برهنه 

نگه داشتن شانه راست متفاوت است:
الف( مذهب امامیه

در اکث��ر کتب فقهای امامي��ه، از اضطباع س��خن به ميان 
نيامده اس��ت، هر چند برخی از قدماء اماميه آن را در نخستين 
 طواف که به آن طواف قدوم نيز گفته اند، مس��تحب شمرده اند.

همچنين اضطباع را به مذهب مالکيه نيز نسبت نداده اند.
ب( سایر مذاهب

حنفيه و حنبليه و شافعيه اضطباع را برای تمامی مردان سنت 
شمرده اند.  از نظر حنبليه اضطباع تنها در طواف قدوم سنت است 
و به رای حنفيه نيز اضطباع در هر طوافی که پس از آن س��عی 

وجود دارد، همچون طواف قدوم، سنت موکد است.
یادآوری

در کتب تاريخ و سيره نقل است که رسول گرامی اسالم)ص( 
در عم��رة القض��اء که پس از صلح حديبيه و در ذوالقعده س��ال 
هفتم از هجرت انجام گرفت،  وقتی وارد مکه ش��دند مش��رکين 
مکه پيرامون مسجدالحرام ازدحام کرده و نظاره گر اعمال و رفتار 
مسلمانان بودند، و حتی در ميان آنها شايع شده بود که مسلمانان 
از ش��دت فقر و جوع و گرسنگی گوشتی بر تن آنها باقی نمانده 
 و پوستشان به استخوان چسبيده اس��ت و رمقی در تن ندارند.

پيامبر اکرم)ص( برای مبارزه با اين ش��ايعه  و در حقيقت جنگ 
روانی دشمن و اثبات توانمندی مسلمانان ردای احرام خود را در 
حال طواف به شکل اضطباع درآورده و شانه راست خود را برهنه 
نمودند. ديگر مسلمانان نيز به تسی از پيامبر چنين کردند. و بدين 

صورت هيمنه و اقتدار مسلمانان به رخ دشمن کشيده شد.
از اين قضيه و حرکت تاريخی پيامبر )ص( و مسلمانان در برابر 
مشرکين می توان استفاده کرد که احتماال اين حرکت در عکس 
العمل نسبت به شايعات دشمن ، جنبه حکومتی داشته و اما اينکه 
به عنون حکم شرعی، اضطباع، مستحب شمرده شود ثابت نيست.

نتیجه گیری
به نظر مذهب اماميه س��نت بودن اضطباع ثابت نيست. 
به مذهب مالکيه نيز اس��تحباب اضطباع نسبت داده نشده، 
ام��ا مذهب ش��افعی و حنبلی و حنفی نيز ک��ه اضطباع را 
سنت می شمرند، فقط در حال طواف، به ويژه طواف قدوم 
آن را مط��رح می کنن��د. بنابراين هيچ وجه ش��رعی ندارد 
ک��ه محرم از قبل از طواف و قبل از ورود به مس��جدالحرام 
 ش��انه خود را برهنه کند. کای که بس��يار انجام می دهند.

و از ميقات؛ احرام را به گونه ای می بندند که ش��انه راست 
آنها برهنه باش��د و حتی در حال طی منازل و بين راه مکه 
و در عرفات و مش��عرالحرام و منا و در حال س��عی و غيره 
همواره با اين حالت مش��اهده می شوند، امری است که در 
سنت رسول اهلل)ص( مطرح نيست و در فقه مذاهب اسالم 
ی نيز وجود ندارد و شايس��ته است به آنها تذکر داده شود 
که فقط در طواف اين کار س��نت اس��ت و در س��اير احوال 
چندان شايسته نيست که مردان شانه خود را در برابر انظار 

ديگران به ويژه زنان برهنه نگه دارند.

شنبه  13 مهر1392 -   شماره 81۷
 29ذی القعده 1434  -   ۵ اکتبر 2013     

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

بر مؤمن واجب اس��ت در هر حال و هرکجا، 
و در هر ش��رايطي که ممکن اس��ت س��بب 
ايجاد تهمت گردد و به آبرويش زيان برسد، 
اجتناب نمايد. از اميرمؤمنان )عليه السالم( 

روايت شده:
َهَمِة َفاَل  » َمْن َوَضَع َنْفَسُه َمَواِضَع التُّ

ن «؛  َیُلوَمنهَّ َمْن أَساَء ِبِه الظهَّ
»کس��ي که خ��ود را به دس��ت خود در 
مواض��ع تهمت قرار مي دهد، نبايد آن را که 

به او سوء ظن مي برد، سرزنش کند«.
حضرت صادق )عليه السالم( مي فرمايد:
َهَمِة  »َمْن َدَخ�َل َمْوِضعًا ِمْن َمَواِض�ِع التُّ

َفاتُِّهَم َفاَل َیُلوَمنهَّ ِإالهَّ َنْفَسُه«؛ 
»کس��ي که وارد ب��ر جاهاي��ي از موارد 
تهمت ش��ود، و در ميان مردم متهم گردد، 

بايد خودش را سرزنش کند«. 
زائ��ر بزرگ��واري ک��ه در کاروان و در رفت و 
آمده��ا و گفت وگو با ديگ��ران در معرض ديد و 
توجه آش��نايان، دوس��تان و اهل کاروان است، 
باي��د به گونه اي رفتار کند که از موارد اتهام دور 
باش��د؛ و کاري نکند که مورد تهمت قرار گيرد؛ 
زيرا حفظ آبرو و شخصيت در درجة اول، بر خود 
شخص واجب است و سپس بر ديگران. از طرفي 
نيز همة مردم و اهل کاروان در طول سفر حج � 
که باالترين سفر معنوي است � بايد توجه داشته 
باشند که تهمت زدن به اهل ايمان و به کسي که 
ادعاي مس��لماني دارد، از گناهان بزرگ شمرده 
مي ش��ود و عقوبت آن در قيامت بسيار سنگين 
است. از امام صادق )عليه السالم( روايت شده:

» کسي که به مردي مؤمن يا زني مؤمنه 
تهم��ت بزند، و آنچه از زش��تي و گن��اه در او 
نيس��ت براو ببن��دد، خدا در قيام��ت او را در 
»طينة خبال« برمي انگي��زد، تا آنچه را گفته 
ثابت کند. راوي مي گويد که به حضرت گفتم: 
»طينة خبال« چيست؟ حضرت فرمود: چرک 
و خوني که از بدن زنان زناکار خارج مي شود!

اميرمؤمنان )عليه السالم( از رسول خدا 
)صّلي اهلل عليه وآله( روايت مي کند:

»کس��ي که به م��رد و زن مؤمني تهمت 
بزند، و از آنچه در او نيست، سخن بگويد، خدا 
او را در قيام��ت در تّلي از آتش نگه مي دارد تا 
آنچه را دربارة مؤمن و مؤمنه گفته ثابت کند«.
رس��ول خ��دا )صّل��ي اهلل علي��ه وآل��ه( 

مي فرمايد:

نهَّ َفِإنهَُّه َأْكَذُب اْلَحِدیِث«؛   »ِإیهَّاُكْم َوالظهَّ
»از بدگماني دربارة همه بپرهيزيد؛ زيرا 

بدگماني، دروغ ترين سخن هاست«.
w عیادت از بیمار

هواي عربس��تان و تراکم جمعيت زائ��ران از 
کشورهاي مختلف، وعدم رعايت مسائل بهداشتي، 
زمينة بيماري بعضي از زائراني است که از مصونيت 
کمتري برخوردارند. چنان چه همس��فر و زائري 
خداي ناخواسته بيمار شد، وظيفة اخالقي و شرعي 
دوس��تان و آشنايانش اين است که به هر صورت 
ممکن، زمينة درمان او را فراهم کنند، و وي را در آن 
ديار غربت در اتاق، يا بيمارستان تنها نگذارند. عيادت 
از بيمار در هر کجا که باشد، ثواب دارد و اسالم بر 

آن اصرار و پافشاري نموده است.
معاوية بن وهب که از راويان برجس��تة 
ش��يعه و مورد لطف و محب��ت اولياي دين 

بوده، مي گويد:
به حضرت صادق )عليه السالم( گفتم:

ما با قوم خود و دوس��تانمان ميان مردم 
چگونه رفتار کنيم؟
حضرت فرمود:

امانتش��ان را به آنان بازگردانيد، به نفع يا به 
زيانشان به حق ش��هادت دهيد، بيمارانشان را 
عيادت کنيد و به تشييع جنازة آنان حاضر شويد. 

w پرهیز از هدردادن وقت
برخي از زائران در سفري که ممکن است 
ديگر تکرار نش��ود، وقت گران بهاي خود را به 
شب نشيني هاي بي مورد در اتاق ها و بخصوص 
در مش��اهد مش��رفه و بويژه در مسجدالحرام 
مي گذرانند. درست است که حتي نشستن در 
مسجدالحرام و نگاه به کعبه ثواب دارد، اما چرا 

با قرائت قرآن و ذکر خدا همراه نباشد؟
آي��ة اهلل مامقاني ج��ز در روز عاش��ورا، درس 
و مطالعه و نوش��تن را تعطي��ل نمي کرد و عالمة 
اميني در شبانه روز 17 ساعت به مطالعه و نوشتن 
مي پرداخت تا کتاب »الغدير« را به جهان عرضه کرد.

خواج��ه نصيرالّدي��ن طوس��ي، پ��س از 
حمالت مغول � که جز کشتن و ويران کردن 
و س��وزاندن کاري نداشتند � عمرش را براي 
نجات کشور، تعليم و تعّلم، تأليف و تصنيف، 
س��اختن رصدخانه مراغه و ب��ه وجود آوردن 
کتابخانه اي ح��اوي چهارصدهزار جلد کتاب 
علمي س��پري کرد. هرکس��ي که به��ره اي از 
عمرش برده، تالشي مستمر و پيگير داشته و 

اوقات خود را به بطالت نگذرانده است. 

پرهیز از بدگمانی
استاد حسین انصاریان



مسجد ُسقیا 
»س��قيا« نام مس��جد برگرفته از نام چاه و 
روس��تايي اس��ت در حّره غربي مدينه منّوره. 
ترمذي از امام علي )عليه الس��الم( نقل كرده 
ك��ه پيامبرخدا )صّلي اهلل علي��ه وآله( در حّره 
س��قيا؛ وضو س��اختند و رو به قبله ايستاده ، 
گفتند: »خدايا ! ابراهيم بنده و دوس��ت تو بود 
كه براي اهل مّكه طلب بركت و خير كرد؛ من 
نيز بنده و رسول تو هستم و براي اهل مدينه 
دع��اي خير مي كنم كه ب��ه آنان همانند اهل 
مّكه، بركت دهي. خداي��ا ! با يك بركت براي 

آنان دو بركت قرار ده « 
همچني��ن در روايات احمد ب��ن حنبل و 
طبران��ي آمده اس��ت : پيامبر)صّل��ي اهلل عليه 
وآل��ه ( كنار چ��اه س��قيانمازگزارد و بعدها در 
مكان نماز آن حضرت مسجدي ساختند . ابن 
زباله نقل كرده اس��ت: پيامبر )صّلي اهلل عليه 
وآله(ب��راي نبرد بدر از س��ربازان خود در كنار 
چاه هاي س��قيا سان ديد و در اين مكان نماز 

گزارد . 
در سال هاي گذش��ته ، اين مسجد مدت 
ها به زباله داني تبديل شده بود كه شهرداري 
مدينه در سال 1382 ضمن بازسازي محّوطه 
راه آهن )س��كة القديم( مس��جد س��قيا را نيز 

تعمير و تنظيف كرد . 
موقعي��ت كنون��ي آن، داخ��ل محوطه راه 
آهن؛ يعني مقابل مي��دان عنبريه، در جنوب 
غربي مسجدالنبی)ص( و حدود يك كيلومتر 

بعد از مسجد غمامه است 
س��اختمان قديم��ي و متروكه راه آهن 
دوره عثماني ، كه اكنون بازس��ازي ش��ده 
، در روبه روي آن ديده مي ش��ود . نماي 
آن س��فيد و داراي گنب��د بزرگت��ر و گنبد 
کوچکتر و دري بس��يار كوچك و مساحتي 
ح��دود 6 مت��ر دارد كه مي ت��وان در آن 
نماز گزارد، اين مس��جد توجه كس��ي را به 
خود جلب نكرده و نام و نش��اني هم بر آن 

ديده نمي ش��ود. 

امام صادق  )ع( فرمودند:
 در عرف��ات: خدای��ا . . . من مهمان توام، پس بهره ام 
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مشاعر 
زائ��ران بيت اهلل الحرام در روز عرفه;يعنی نه��م ذی حجه در اين منطقه حضور دارند.
اين حضور،در اصطالح فقهی »وقوف «ناميده می شود و از اركان حج تمتع است.عرفات 
خ��ارج از مح��دوده حرم قرار دارد و اطراف آن با عالئم و تابلو به طور دقيق مش��خص 
ش��ده اس��ت.  گفته اند نام عرفات مربوط به زمانی اس��ت كه جبرئيل مراسم حج را به 
آدم)ع(آم��وزش داد و در پايان به او گفت:»َعَرفُت؟«)آيا ش��ناختی؟(. و در نقلی ديگر 
آمده اس��ت كه آدم و حوا پس از هبوط از بهش��ت و آمدن به روی كره خاكی،در اين 
منطقه همديگر را يافتند و يكديگر را شناختند)تعارفا(. در شمال شرقی عرفات »جبل 
الرحمه «قرار دارد.اين كوه مستقل از كوههايی است كه منطقه را در حصار خود گرفته.
روايت شده است كه رسول خدا)ص(خطبه حجة الوداع را بر فراز اين كوه ايراد كرد. 

 
w مسجد نمره 

در س��مت غربی عرفات،مسجدی است بزرگ به نام »مس��جد نمره «.اين مسجد را 
به نام »مس��جد ابراهيم «و»مسجد عرفه «هم می خوانند.مس��جد نمره احتماال در قرن 
دوم هجری بنا ش��ده و پس از آن همواره مورد توجه مورخان و سفرنامه نويسان بوده 
اس��ت.محتمل است كه مسجد از قرن نخست بر پا بوده و بعدها تجديد بنا شده است.  
مساحت مس��جد در عهد مهدی عباسی،حدود هشت هزار متر مربع بوده و اين نشانه 
اهميتی اس��ت كه اين مسجد در قرن دوم هجری برای مسلمانان داشته است.مسجد 
نمره در س��ال 559 ه.ق.به دس��ت جواد اصفهانی وزير،بازس��ازی شد و مساحت آن تا 
حدود 14400 متر افزايش يافت. گويا اين مسجد در آن زمان بدون سقف و رواق بوده 
است;س��پس در عهد عثمانيها رواقهايی برای آن س��اخته ش��د.  بنای فعلی مسجد در 
عهد سعوديها ساخته شده و مساحت آن حدود هجده هزار متر مربع است.اكنون اين 
مسجد دارای رواقهای متعددو نيز چهار مناره است كه در شرق و غرب آن قرار دارد. 

w مشعر الحرام 
فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الل عند المشعر الحرام در راه باز گشت از عرفات 
به سوی مكه،وادی مازمين واقع شده كه در ميان دو كوه قرار دارد.»مازم «به معنای راه تنگ 
و يا تنگه است و اين اشاره به دو راه رفت و برگشت تنگ اين ناحيه می باشد.با عبور از اين 
وادی به »مزدلفه «می رسيم كه مشعر الحرام در آنجا واقع شده است.در سوی ديگر مشعر 
الحرام، وادی محسر قرار دارد. منطقه مشعر با عالئم خاصی مشخص شده و وقوف در آن از 
اركان حج تمتع است.نام مزدلفه را از آن روی انتخاب كرده اند كه محل اجتماع مردم است. 

w مسجد مزدلفه 
در فاصله ش��ش كيلومتری مسجد نمره و پنج كيلومتری مسجد خيف در منا،مسجد 
مزدلفه قرار دارد.اين مسجد در آغاز عهد عباسی مساحتی حدود چهار هزار متر مربع داشته 
و تنها دارای حصار در اطراف بوده و سقفی نداشته است.مسجد مزبور بارها بازسازی شده 
است. عثمانيها در سال 1072 ه.ق.آن را بازسازی كردند.در سال 1399 ه.ق.بنای جديد آن 

خاتمه يافت.اكنون مساحت مستطيل شكل آن حدود شش هزار متر مربع است. 

w منا 
منا،پس از گذش��تن از وادی محس��ر آغاز می ش��ود;جايی كه حج��اج از روز دهم 
تا دوازدهم-و برخی تا روز س��يزدهم-در آن می مانند.فاصله ش��مال مكه تا منا ش��ش 

كيلومتر است.نزديكترين موقعيت منا به مكه،جمره عقبه است.

عرفات، نام منطقه وسیعی است با مساحت حدود 
18 كیلومتر مربع كه در شرق مكه اندكی متمایل 
به جنوب در میان راه طائف و مكه،قرار گرفته 

است.این منطقه به وسیله كوههایی كه به شكل نیم 
دایره در اطرافش قرار دارد،مشخص شده است.

مساجد مکه و مدینه



تاکید معاون مرکز آمار بر اعتبار آمارها
مع��اون طرح های آم��اری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ای��ران با بیان اینکه 
آم��ار و اطالع��ات این مرکز طبق اس��تاندارهای بین الملل��ی و ملی معتبر 
تهیه می ش��ود تصریح کرد: برای جلب مش��ارکت همچنین اعتماد زایی و 

پاسخ دهی به هرگونه شائبه ای به عمکرد مرکز آمار آماده هستیم.

اخ����بار

3 دانشگاه ایران در لیست 
100 دانشگاه اول آسیا

سرپرس��ت پايگاه استنادی علوم 
جهان اس��الم از انتشار تازه ترين 
رتبه بندی تايمز خبر داد و اعالم 
کرد که س��ه دانش��گاه صنعتی 
ش��ريف، علوم پزش��کی تهران و 
صنعتی اصفهان جز 100 دانشگاه 

برتر قاره آسيا قرار گرفته اند.
نتايج  انتشار  جعفر مهراد از 
رتب��ه بن��دی تايم��ز خب��ر داد 
و گف��ت: تايم��ز دانش��گاههای 
کش��ورهای جه��ان را منطق��ه 
بندی و برترين دانشگاههای هر 
منطقه را بر اساس 13 شاخص 

متغير رتبه بندی کرد.
وی با اش��اره به دانشگاههای 
برتر در منطقه آسيا اظهار داشت: 
دانشگاه توکيو با کسب امتياز 78.3 
از کل امتياز 100 رتبه نخست قاره 

آسيا را در اختيار دارد.
مهراد درباره رتبه های س��اير 
کشورهای آسيايی در رتبه بندی 
تايمز به رتبه ه��ای دوم تا دهم 
اش��اره کرد و گف��ت: رتبه دوم تا 
دهم به ترتيب به دانش��گاههای 
ملی سنگاپور، هنگ کنگ، پکن، 
علوم و فن��اوری پوهانگ در کره 
جنوبی، شينگهوا در چين، کيوتو 
در ژاپن، دانش��گاه ملی سئول در 
کره جنوبی، علوم و فناوری هنگ 
کنگ و همچنين انستيتو علوم و 

فناوری کره جنوبی تعلق دارد.
وی افزود: بدين ترتيب در بين 
صد دانشگاه نخس��ت قاره آسيا، 
ژاپ��ن، چين و هن��گ کنگ هر 
کدام با 2 دانشگاه، وکره جنوبی با 
3 دانشگاه، بيشترين دانشگاههای 
برتر را به خود اختصاص داده اند.
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حج از بزرگترين عبادات اس��المي محسوب مي 
ش��ود. از اين جهت كه مجموع��ه تمام عبادات 
اس��ت . يك��ي از دالي��ل اهميت حج ب��ه خاطر 
پوش��يدن لباس احرام اس��ت كه نش��انه ايمان 
و تق��وا و خلع لب��اس دني��ا و دوري از  تعلقات 
دنيوي اس��ت. هيچ عبادتي مانند حج مجموعه 
اي از عبادات نيس��ت. حج داراي اسرار و رموز و 
حكمتهاي بيشماري است . سه دسته از مردم به 
حج مي روند . عده اي به حج مي روند كه عمل 
ظاهري انجام داده باشد و به عنوان يك عبادت 
ث��واب ببرند. عده اي حج م��ي روند كه نه فقط 
خانه را ببينند بلكه صاحب خانه را ببينند، عده 
اي ه��م به حج مي روند كه خانه و صاحب خانه 

را در درون خود ببينند. 
اين مهم اس��ت كه جز كدام دس��ته باشيم و 
بداني��م از عبادت حج چه مي خواهيم برداش��ت 
كني��م. هنگام��ي كه اح��رام مي بندي��م در واقع 
چيزهايي را بر خود حرام مي كنيم و در تمام مدت 
حج ما محرم هس��تيم. در اين زمان كه كوتاه هم 
نيست، هيچ خطايي نبايد از حاجي سر بزند. حج 
رياضت و تمرين دش��واري اس��ت به نحوي كه در 

ساير ايام زندگي هم بايد از آن الگو بگيريم. 
 دومي��ن خصوصي��ت حج اين اس��ت كه بر 
همه واجب نيس��ت و بر كس��اني كه استطاعت 
دارند واجب اس��ت. مالك هم فقط اس��تطاعت 
مال��ي نيس��ت بلکه حال دروني فرد مهم اس��ت 
كه عارفان مطالب فراوان��ي درباره آن گفته اند. 
اگر فقط به استطاعت مالي توجه كنيم آن وقت 

حج فقط در اس��تطاعت افراد غني است و افراد 
ضعيف تر از آن محرومند. عطار در تذكره االوليا 
از  عب��د اله ابن مب��ارك مي گويد که پيغمبر به 
خواب او مي آيد و مي فرمايد فقط حج تو قبول 
اس��ت در حاليكه او اصال به حج نرفته بود و مال 
خود را به خانواده يتيمي داده بود كه از ش��دت 
گرس��نگي كبوتر مرده اي را خ��ورده بودند. اما 
خداوند اجازه مي دهد  در روزهاي موس��م حج 
هم��ه مردان و زنان اين مراس��م را به جا آورند. 
اين فراخوان اس��ت براي همه بندگان . اما بايد 
 اس��تطاعت مالي و جاني وجود داش��ته باش��د. 
سومين حكمت حج اين است كه حج نشانه اي 
از عظمت اس��الم اس��ت . به نحوي كه عده اي 
از مس��لمين كنار هم جمع مي شوند و عبادتي 
جمعي انجام م��ی دهند که اين نش��ان دهنده 
اتحاد بين مس��لمين است كه تفرقه اي بين آنها 

راه ندارد.
چهارمي��ن حكمت حج اين اس��ت كه جنبه 
تربيتي دارد و س��ير آفاق و انفس است . حضرت 
عل��ي ع در يكي از قصايد خود اش��اره مي كند 
كه س��فر حج 5 فايده دارد: رفع اندوه ، كس��ب 
مع��اش با بركت ، دانايي ، ادب و همنش��يني با 
 ارب��اب نظر، اينها جنبه هاي تربيتي حج اس��ت.
 يكي ديگر از حكمتهاي حج اين اس��ت كه خود 
مك��ه قابل احترام اس��ت . خداوند م��ي فرمايد 
اولي��ن خانه اي ك��ه براي مردم بنا ش��د ، خانه 
کعبه است كه مبارك است و باعث هدايت مردم 

است، به همين دليل ارزشمند است. 

حج به استطاعت معنوی هم نیاز دارد
علی محمد صابری، دانش آموخته دکترای فلسفه است. مطلب حاضر حاصل 

گپ وگفتی با این استاد فلسفه و عرفان اسالمی  درباره حکمت های حج است

هر دالر 3030 تومان شد
جدول قيمت انواع سکه و ارز در 
بازار در روز پنج شنبه منتشر شد 
که بر اس��اس آن هر دالر در بازار 
آزاد 3030 توم��ان و ه��ر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جديد 

نيز 966 هزارتومان معامله شد.
قيمت ه��ر دالر 375 ريال 
س��عودی م��ی باش��د. ضرورت 
دارد زائ��ران عزيز با ريال ايرانی 
خريد نکنن��د ويا از تبديل پول 
رايج کشورمان به ارزهای ديگر 

خودداری نماييد.

اداره كل امور حرمين شريفين در بيانيه اي در خصوص 
قفل باب كعبه مش��رفه اعالم كرد: كار ساخت قفل جديد 
انجام ش��د و طراحي نمونه اول آن از سوي شهرك علوم و 
فناوري ملك عبدالعزيز با تكيه بر قفلهاي قديمي و پيگيري 
امور حرمين شريفين كه ناظر بر امور حرمين است، صورت 
گرفت و ش��هرك مربوطه، نمونه قفل باب كعبه مش��رفه را 

تحويل داده كه يكي از قفلهاي قديمي است.
در اي��ن بياني��ه آمده اس��ت: تيم علمي متش��كل از 
شهرك ملك عبدالعزيز، خواستار بررسي قفل باب كعبه 
مش��رفه شده و بررس��ي قفل در روز ششم ذي القعده با 
حضور رئيس كل امور مس��جدالحرام و حرم مطهر نبوي 

)ص( و رئيس شهرك ملك عبدالعزيز انجام شد، با توجه 
به اينكه قفل باز نش��ده اس��ت، زيرا كليد قفل در اختيار 

پرده بردار بزرگ است.
در اين بيانيه آمده اس��ت كه درخواس��ت تغيير قفل 
درب كعب��ه مش��رفه به پ��رده دار كعبه برم��ي گردد به 
طوري كه شيخ عبدالعزيز الشيبي پرده دار سابق در نامه 
اي به ملك عبداهلل خواس��تار تعويق قفل كعبه به سبب 
قديمي بودن آن ش��ده بود، زيرا 30 س��ال از ساخت اين 
قفل مي گذرد كه در پ��ي آن قفل به يكي از كارگاه هاي 
مخص��وص نگهداري و مراقبت منتقل ش��د و پس از 12 

ساعت به جاي خود برگردانده شد.

قفل جدید كعبه با طالي 1۸ عیار ساخته مي شود

عده اي 
به حج مي 

روند كه 
ثواب ببرند. 

عده اي حج 
مي روند كه 
نه فقط خانه 

را ببینند بلكه 
صاحب خانه 

را ببینند 
، عده اي 

هم به حج 
مي روند 

كه خانه و 
صاحب خانه 
را در درون 
خود ببینند.



احتمال قطع یارانه نقدی پردرآمدها
یک نماینده مجلس گفت: در كمیسیون  بودجه در حال ارائه پیشنهادي به صورت ماده واحده هستیم كه دولت در 
شش ماهه دوم امسال و براي سال 93 در صورت تداوم هدفمندي كه قطعا ادامه مي دهد، حداقل باید سه دهك 

از پردرآمدترین افراد جامعه را حذف كند.
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شنبه1
92/7/13

29 ذی القعده

راما املدینه - صفری آزان آهاری10 الی 11
0538997066

رمضان پورامحدی وفاقربانعلیراشد یزدی

بهاء الزهراء - یقطنی  16:30 الی 17:30
0538997200

رمضان پورامحدی وفاقربانعلیراشد یزدی

دارالرمحه - رمحانی21:30 الی 22:30
05389977110

رمضان پورامحدی وفاقربانعلیراشد یزدی

یکشنبه2
92/7/14

بدر املدینه - امریی10 الی 11
0538998336

رمضان پورامحدی وفاقربانعلیراشد یزدی

جدول مراسم انس و معرفت در مدینه منوره

اخـــــــــبار

به مناسبت سالروز شهادت امام محمد تقی الجواد)ع(؛ 

امام جواد )ع( و گسترش احکام اسالمی
امام جواد)ع( با س��رمايه خدايی امامت که از 
سرچشمه واليت مطلقه و الهام ربانی مايه گرفته 

بود، احکام اس��المی را مانند پدران و 
اجداد بزرگوار خود گسترش داد و به 

تعليم و ارشاد عمومی پرداخت. 
 امام نهم شيعيان حضرت جواد )ع( 

در س��ال 195هج��ری در مدينه والدت 
يافت. 

ن��ام  آن بزرگوار محمد و معروف به جواد و 
تقی است . القاب ديگری مانند رضی و متقی نيز 

داشته ، ولی تقی از همه معروفتر است . 
امام محمد تقی )ع ( هنگام وفات پدر 8 س��اله 
بود . پس از ش��هادت جانگ��داز حضرت رضا )ع( در 
اواخر ماه صفر سال 203هجری مقام امامت به فرزند 

ارجمندش حضرت جواداألئمه )ع ( انتقال يافت . 
مأمون خليفه عباسی که همچون ساير خلفای  
بنی عب��اس از پيش��رفت معنوی و نف��وذ باطنی 
امام��ان معصوم و گس��ترش فضاي��ل آنها در بين 
مردم هراس داش��ت سعی کرد ابن الرضا را تحت 

مراقبت خاص خويش قرار دهد . 
از اينجا بود که مأمون نخستين کاری که کرد، 
دخت��ر خويش ام الفضل را به ازدواج حضرت امام 
ج��واد )ع ( درآورد تا مراقب��ی  دائمی و از درون 
خان��ه ، بر امام گمارده باش��د . رنجهای دائمی که 
ام��ام جواد )ع ( از ناحيه اي��ن مأمور خانگی برده 

است، در تاريخ معروف است . 
w دوران امامت

امام جواد )ع( در سال 203 هجری قمری پس از 
شهادت پدرش امام رضا )ع(، در سن هشت سالگی، 
به امامت رسيد دوران هفده ساله امامت او با حکومت 
مأم��ون و معتص��م، خلفای عباس��ی، همزمان بود. 
هنگامی که امام رضا )ع( به دعوت مامون از مدينه به 
توس رفت امام جواد )ع( که کودک بود، مانند ديگر 

افراد 
خانواده 

حضرت رض��ا )ع( 
در مدين��ه ماند و در س��ال 202 

هجری قمری برای ديدار پدر به مرو رفت و س��پس 
به مدينه بازگشت .

w امام در بغداد
پ��س از ش��هادت ام��ام رض��ا )ع( مامون 
ب��ه بغ��داد رفت . او ک��ه از کم��االت علمی و 
معن��وی امام جواد )ع( آگاه بود ايش��ان را از 
مدينه ب��ه بغداد دعوت کرد. ام��ا دولتمردان 
حکوم��ت عباس��ی و اطرافيان مأم��ون از اين 
اق��دام ناخش��نود بودند، به وي��ژه آنکه مأمون 
تصمي��م داش��ت دختر خ��ود، ام الفضل، را به 
همسری امام جواد )ع( در آورد. مأمون برای 
آنک��ه آنها را از مقام علمی و فضل آن حضرت 
آگاه کن��د، در بغ��داد مجل��س بحثی، ميان او 
و دانش��مندان ب��زرگ آن روزگار، ترتيب داد. 
دراين مجلس، امام به پرسش��های علما پاسخ 
گف��ت و مي��زان دان��ش و هوش وی ب��ر آنان 
آش��کار ش��د. پس از آن مأمون دختر خود را 

به همس��ری امام درآورد.  

w سفر حج و شهادت
امام جواد )ع( پس از چندی به سفر حج 
رفت و از آنجا به مدينه بازگش��ت و تا پايان خالفت 
مأمون در آن شهر ساکن بود. پس از مرگ مأمون به 
دستور معتصم عباسی، در سال 220 هجری قمری، 
به همراه همس��رش ام الفضل، به بغداد رفت و بنابر 
برخی  روايتها به دس��تور معتصم مسموم شد و در 

همان سال وفات يافت.
ام��ام ج��واد )ع( را همه مس��لمانان، 
عالم��ی ب��زرگ می دانس��تند. ايش��ان 
انسانی بردبار، نيکو سخن، عابد و بسيار 
باه��وش ب��ود. حديثهای بس��ياری از آن امام، در 
کتابهای حديث، از جمله عيون اخبار الرضا، تحف 

العقول، مناقب و بحاراالنوار نقل شده است.
حض��رت ج��واد )ع ( ب��ا عمر کوت��اه خود که 
همچ��ون نوگل به��اران زودگذر ب��ود  و در دوره 
ای که فرقه های مختلف اس��المی و غير اسالمی  
در ميدان رش��د و نمو يافته بودند و دانش��مندان 
بزرگ��ی در اين دوران زندگی می کردند و علوم و 
فنون ساير ملتها پيشرفت کرده و کتابهای زيادی 
به زبان عربی ترجمه و در دسترس قرار گرفته بود 
، با کمی سن وارد بحثهای علمی شد و با سرمايه 
خداي��ی امامت که از سرچش��مه واليت مطلقه و 
اله��ام ربانی ماي��ه گرفته بود ، احکام اس��المی را 
مانند پدران و اجداد بزرگوار خود گس��ترش داد و 

به تعليم و ارشاد عمومی پرداخت .
حض��رت ج��واد )ع ( مانند ج��ده اش فاطمه 
زه��را)س( زندگان��ی کوتاه و عمری سراس��ررنج 
و مظلوميت داش��ت . بدخواهان نگذاش��تند اين 

مشعل نورانی نورافشانی کند . 
امام نهم در آخر ماه ذيقعده سال 220هجری 
به س��رای جاويدان ش��تافت . مزار مطهر وی در 

کاظمين است . 



وبالگ نامهاگر!!!

شعرگفتم گفت

لغت نامه
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اذان ظهر: 12/11
اذان مغرب :1۸/0۶

اذان صبح فردا: 04/۵۸
طلوع آفتاب: ۶/14

اذان ظهر: 12/10
اذان مغرب :1۸/0۶

اذان صبح فردا: 04/۵۸
طلوع آفتاب: ۶/12

معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

 اگر به داليلی بازداشت شديد و 
در بازداشتگاه يا مرکز شرطه )همان 
کالنتری( هستيد يا به دليل تصادف 
خود و ديگری در بيمارس��تان بسر 
م��ی بريد و ي��ا در هر ج��ای ديگر 
تنها هس��تيد، بدون حضور نماينده 
سازمان حج يا مدير کاروان از امضا 
کردن برگه هايی که هيچ اطالعی از 
محتوای آن نداريد خودداری کنيد.

ضي��وف الرحم��ان! در بهتري��ن 
ضيافت، پس بهترين ميزبان تدارک 

ديده است بهترين ميهمان باشيد.
سید داوود امین زاده 
کاروان 20221 خوزستان

چ��ه انتظ��ار عجيبی! ت��و بين 
منتظ��ران ه��م عزي��ز م��ن چ��ه 
غريب��ی! عجيب تر که چه آس��ان 
چ��ه  ع��ادت!  ش��ده  ات  نب��ودن 
کودکان��ه س��پرديم دل ب��ه بازی 
قس��مت، چه بی خيال نشس��تيم، 
چه کوشش��ی چ��ه وفاي��ی! فقط 
نشس��ته و گفتي��م خ��دا کند که 

بياي��ی...
یا مهدی)عج( ادرکنی

سید محمد ناصری کاروان 
23009 قائنات

مکه، کنع��ان اهل ايمان اس��ت 
و کعبه يوس��ف اين ديار. آن چه بر 
ما اس��ت حضور در اين مهمان سرا 
و آنچ��ه بر خ��دا اس��ت پذيرايی از 
ميهمانان اس��ت و بخشيدن سعادت 

دنيا و آخرت.
الف. مباشری کاروان 
بیرجند 39504

گفتم: رمز خوش بختی در چيست؟
گف�ت : خوش بختی انس��انها، با 
توّجه به امکانات جامعۀ انس��انی، در 
این است که به باالترین مقام عبودیت، 
کمال، قرب و لقای الهی برس��د. پس 

باید در سه بخش همت گمارد؛
1- در بخش مع��ارف و عقاید، به 

حدی که به باور برسد.
 2- رشد فضایل اخالقی و داشتن 

ملکات  یا حاالت نفسانی پسندیده.
3- عم��ل صالح که ب��رای وصول به 
خ��وش بختی امری ضروری اس��ت. آیۀ 
يُب وَ الَْعَمُل  شریفۀ »إِلَيِه يْصَعُد الْکِلُم الطَّ
الّصالُِح يْرَفُعُه« به زیباترین شکل، در دو 
نکته رمز خوش بختی را بیان کرده است: 

الف( داشتن کلمۀ پاک و باورهای 
جاودانه 

ب( عمل صال��ح. در حقیقت، آیۀ 
شریفه بیانگر فکر و اخالق و عمل به 
شکل جامع اس��ت. انسان برای اینکه 
بتواند در این س��ه مرحله قدم بگذارد 
و به س��عادت واقعی نایل شود باید به 

منابعی چون قرآن مراجعه کند.

حجه الوداع
رس��ول اكرم در طول عمر شريف خود 
21 ب��ار حج گذاردن��د. كه تنها يكي از 
آن ها پس از هجرت به مدينه بود. اين 
حج كه به حجه الوداع معروف است، گاه 
حجه االسالم و حجه البالغ نيز ناميده 
مي ش��ود. در متون روايي، اين حج به 
طور كامل گزارش شده و مبناي عمل 

مسلمانان در مراسم حج قرار گرفته.

عکس روز
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جمال و جالل حق
حج از آن نظر كه يك امر عبادي سياس��ي اس��ت، آثار سياسي در آن به خوبي 
ظاهر اس��ت چنان كه آثار عبادي نيز در اين سياس��ت به خوبي بارز است. ذات 
اقدس خداوند كعبه، مراس��م حج را هم مظهر جم��ال خود قرار داد، هم محور 
جالل خويش. يعني در زيارت خانه خدا هم آثار تهذيب و تزكيه مشهود است 
و هم نشانه تبّري از شرك و مشركان .توّلِي عبادي حج، نشانه جمال خداست 
و تبّري سياسي آن نمونه جالل حق مي باشد.         آیت الل جوادی آملی

لبیك

همایون علیدوستی 

 همه تن جان شدم ای جان كه كنم جان به فدايت
 همره خيل ماليك به لبم نغمه لبيك
 منم آن بنده مسكين كه گناهش شده سنگين
 من اگر هر چه كه هستم، ز می عشق تو مستم
تو شه بنده نوازی، تو برازنده نازی

سر سودايی خود را بكشانم به منايت
پِر حيرت بگشايم به گلستان لقايت

تويی آن خسرو شيرين كه چو درياست عطايت
چه كنم گر نزنم اين همه پيوسته صدايت
نگهی كن به گدايی كه سرافكنده به پايت
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