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بازدیدهای سرپرست حجاج از 
اقامتگاه  زائران به ایستگاه بیست وچهارم رسید

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، 
ظهر پنج ش��نبه با حضور در اقامتگاه های "صافی 
ب��ازا" و "مدینه الذهبی" با زائ��ران 7 کاروان از 
اس��تان های تهران، کرمانش��اه، ایام و خراسان 
رض��وی دیدار و گفت وگو نم��ود و از نزدیک در 
جریان شرایط اسکان و خدمت رسانی به زائران 

ق��رار گرف��ت.
همزمان ب��ا کاهش تعداد زائ��ران ایرانی در 
مدین��ه من��وره، بازدیده��ای س��رزده نماین��ده 
ولی فقی��ه و سرپرس��ت حج��اج ایران��ی در مکه 

مکرمه آغاز می ش��ود. 
درباره  قاضی عسکر  والمسلمین  حجت االسام 
حض��ور در جمع زائران می گوی��د: ارتباط نزدیک 
با مردم به ما کمک می کند س��طح مش��کات را 
کاهش دهیم. خوش��بختانه عملیات حج امس��ال 
تا کن��ون به صورت آرام و روان س��پری ش��ده و  
وضعیت زائران در بس��یاری از اقامتگاه ها، مطلوب 

بوده است. 
نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی با 
قدردانی از عوامل ستادی سازمان حج و زیارت در 
خدمت رسانی به زائران کشورمان، افزود: نکته مهم 
در بازدیدهایی که از مجموعه های محل اس��تقرار 
زائران کش��ورمان صورت می گیرد، این اس��ت که 
اگر به مشکلی برخورد کنیم بافاصله همان جا به 
بررسی مش��کل می پردازیم. اگر مشکل قابل حل 
باش��د بافاصله تصمیم می گیریم و حل می کنیم 
و اگر مشکات اساسی باش��د، سعی می کنیم در 
برنامه ریزی ه��ای آتی طوری رفتار کنیم که دیگر 

در حج بعدی با آن دست مسائل مواجه نشویم.
براب��ر این گزارش، در هم��ه این بازدیدها، 
زائ��ران از پیگیری ه��ای نمایندگ��ی ولی فقیه 
در ام��ور ح��ج و زیارت که منجر به بازگش��ت 
دو میلیون تومان از مبلغ پرداختی ش��ان شده 

اس��ت، قدردانی می کنند.

تقریظ رهبرانقالب بر »لشکر خوبان« فردا رونمایی می شود
تقری��ظ حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای بر کتاب »لش��کر خوبان«  روز 

دوشنبه 15مهر در تاالر غدیر وزارت کشور رونمایی می شود.

سرمقاله

چرا حج می گزاریم؟
ادامه از صفحه اول

حج میدان مبارزه باشیطان 
جه��ت رهائی از ش��رک، ریا و 
خودپرس��تی است. قرآن كریم 
فلس��فه بناي كعب��ه و حكمت 
حجهّ را قیام براي تأمین منافع 
مردم بیان فرموده اس��ت. حج  
براي  یك حركت جمعي است 
حل معضات و تأمین نیازها و 

رشد و توسعه جامعه بش��ری. 
خداوند در آیه 97 س��وره 
واج��د  را  ح��ج  عم��ران،  آل 
نش��انه های روشن برای اهل 
ایم��ان م��ی دان��د. مناس��ک 
ح��ج و قربانی کردن، س��نت 
ابراهی��م )ع( اس��ت ک��ه ب��ر 
ام��ت پیامبر اک��رم )ص( نیز 
واجب شده است و این دلیل 
اس��ام  دین  بودن  جام��ع  بر 
ادیان  همه  تکمیل  که  اس��ت 
آس��مانی پیش از خود اس��ت 
و ب��دون تعص��ب و تبعی��ض، 
مرجع هم��ه ادیان را به ذات 

واحد نس��بت می دهد.
در  )ع(  عل��ی  حض��رت 
الباغ��ه  نه��ج  ی��ک  خطب��ه 
می فرمای��د: »خداون��د حجهّ و 
كعبه را نشان و پرچمی برای 
اس��ام قرار داد و ب��رای پناه 
آورندگان، آنج��ا را خانه امن 
ساخت...« و نیز در همان جا 
فرم��وده ان��د: »خداون��د حج 
قرار  دین  تقوی��ت  وس��یله  را 

داد.« 
ل روحی  رس��تگاری و تحوهّ
و اخاقی در زائران و نزدیك 
ش��دن آنان ب��ه خداوند یکی 
اه��داف حج  تری��ن  مه��م  از 
ب��ا تصمیم  اس��ت. حج گذار، 
ب��ر اینك��ه در ط��ول س��فر و 
هن��گام بازگش��ت، رفتار خود 
را بر اس��اس اخاق اس��امی 
ق��رار ده��د، از كارهای حرام 
دین��ی  واجب��ات  و  بپرهی��زد 
خداون��د  ك��ه  گون��ه  آن  را 
م��ی خواهد انج��ام دهد، هم 
منش��اء تحولی بزرگ در خود 
می ش��ود و هم ب��ر اطرافیان 
گ��ذارد.  م��ی  تاثی��ر  خ��ود 
خاس��تگاه  ح��ج  بنابرای��ن، 
در  هم  اس��ت  بزرگ  تحوالت 

س��طح فردی و هم اجتماعی.

عملیات 
حج امسال 

تا کنون 
به صورت 

آرام و 
روان 

سپری شده 
و  وضعیت 
زائران در 
بسیاری از 

اقامتگاه ها، 
مطلوب 

بوده است.

حجت االسالم والمسلمین سید علی قاضی عسکر، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، در 
بیست و چهارمین بازدید سرزده از اقامتگاه های زائران ایرانی با زائران اقامتگاهی دیدار کرد 
که زیست برادرانه زائران ایرانی شیعه و اهل سنت در آن جلوه تحقق شعار حج امسال یعنی 

“حج؛ معنویت، هم اندیشی و اتحاد اسالمی” است.
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نماینده ولی فقیه و سرپرس��ت حجاج ایرانی پیش از ظهر 
جمعه دوازدهم مهر ماه با حضور در مسجد شیعیان مدینه 
منوره با حجت االسام و المسلمین آقای شیخ کاظم عمری 

امام جماعت این مسجد دیدار و گفت و گو کرد. 
در ای��ن دی��دار که رئیس س��ازمان ح��ج و زیارت و 
چن��د تن از علمای بعثه مق��ام معظم رهبری نیز حضور 
داش��تند، آقای قاضی عسکر با تجلیل از مرحوم آیت الل 
محمدعلی عمری ابراز امیدواری کرد که مسجد شیعیان 

کانونی برای امور معنوی و معرفت زایی باشد.
ش��یخ کاظم عمری نیز ب��ا ابراز قداردان��ی از حضور 
نماینده ولی فقیه و سرپرس��ت حج��اج ایرانی، برای علو 
درجات حضرت امام )ره( و طول عمر مقام معظم رهبری 
دعا کرد و گف��ت: خدمتگزاری به حجاج بیت الل الحرام 
و فراهم س��اختن امکانات مطلوب ب��رای زائران، توفیقی 
بزرگ و نعمتی با ارزش ب��رای کارگزاران حج جمهوری 

اسامی ایران است. 

حضور نماینده ولی فقیه در مسجد شیعیان مدینه



سیره معصومان در رویارویي با اهانت 

هر از چندگاهی مس��لمانان و مومنان ش��اهد 
اهانت دش��منان دین و مذهب به مقام شامخ 
پیامبر اکرم و ائمه معصومان علیهم الس��ام و 
دیگر اولیاء دین هس��تند. در برابر این موج از 

تخریب ها و اهانت ها چه باید کرد؟ 
با تامل در س��یره اهل بی��ت مي توان چند 
روش در مقابل��ه با جریان اهانت را مش��اهده 
ک��رد.  یكي از این م��وارد پرهیز از دامن زدن 
به اهانت اس��ت. اولین وظیفه ما این است که 
به اهانت دشمن دامن نزده و اقدامات هیجان 

زده و شتاب آلود انجام ندهیم. 
معموال در مواجهه با چنین اهانت هایی، 
مومنان به ش��دت ناراحت می ش��وند و به 
مح��ض اط��اع از ماجراي اهان��ت، وظیفه 
خود را اطاع رس��اني و آگاه کردن همگان 
از ای��ن ماجرا مي بینند و با ش��تاب زدگي و 
هیجان ش��روع ب��ه تبلیغ ای��ن اهانت و به 
گ��وش هم��گان رس��اندن آن مي کنند. به 
ط��ور معمول این تبلی��غ و همگاني کردن، 
ب��ا عصبانی��ت و بغ��ض نیز همراه اس��ت و 
متاس��فانه دش��من را در جهت هدف خود 
که هم��ان علني کردن اهانت اس��ت یاري 
مي کن��د. حت��ي در برخي از موارد ش��اهد 
آن هس��تیم ک��ه اطاع رس��اني ش��بکه اي 
و نف��ر به نف��ر مومن��ان از اهان��ت صورت 
گرفت��ه، نتیجه اي گس��ترده تر از تاش هاي 
تبلیغاتي دش��من ب��راي همگاني کردن آن 

اهان��ت دارد.
 م��ا نبای��د کاري کنیم که دش��من به 
و تخریب هاي خود  اهانت ه��ا  م��ا  دس��ت 
را ب��ه گ��وش مومن��ان برس��اند. بنابراین 
ایجاد ش��ده  تأثیر جو  نباید تحت  مؤمنان 
توسط دش��من واکنش هیجان زده همراه 
ب��ا عصبانیت را به عن��وان راه کار مقابله 

اتخ��اذ کنن��د. 
مقابله کردن بدون فکر و تدبیر، چیزي 
اس��ت که اهان��ت کنن��دگان از م��ا انتظار 
دارند. به ط��ور معم��ول برنامه هاي کنوني 
اهانت به مقدس��ات از س��وي مراکزي اجرا 
مي ش��ود که به احتمال قوي با برنامه هاي 
و محاسبات دقیق  رواني  س��نگین عملیات 

همراه اس��ت. 
 از ای��ن رو عمل نکردن همگام با جو، یکي 
از درس هایي اس��ت ک��ه باید ج��دي گرفت.  
بهترین راه در این ش��رایط خویش��تن داری و 
بررس��ی دقیق مسأله و انتخاب راهکار مناسب 

برای پاسخگویی است.

  ام��ان الل محمدی، زائر 57 س��اله یکی از کاروان های کرمانش��اه در ح��ج 92 که عضو این گروه از 
آزادگان بوده اس��ت، به خاطرات زمان آزادی از اس��ارت اش��اره می کند و می گوید: وقتی در اسارت 
بودیم تنها آرزوی مان این بود که به کربا برویم. مطلع ش��دیم که 29 مرداد ماه 1369 قرار اس��ت 
پایان اسارت مان باشد. از حاج آقا ابوترابی تقاضا کردیم که در برگشت به میهن، ما را برای زیارت به 
کربا ببرند. حاج آقا ابوترابی، این درخواست ما را به صلیب سرخ گفت و صلیب سرخ نیز به مقامات 

عراقی منتقل کرد. عراقی ها هم پذیرفتند.
این آزاده سرافراز که امروز با افتخار در سرزمین وحی گام برمی دارد، افزود: آزاده های گروه مان 
را در زمان بازگشت به کربا بردند. یک روز بیشتر در کربا نبودیم و در جمع حدود 10 دقیقه اجازه 
دادند در حرم امام حسین علیه السام زیارت کنیم. در کربا که بودم، مرتب حج ناتمام امام حسین 
علیه الس��ام را با خود مرور می کردم که چگونه در عرفات، حج خود را ناتمام گذاش��ت و جهاد را بر 
حج ترجیح داد. از امام حسین )ع( خواستم که پس از رفع اسارت، سفر معنوی حج نصیبم شود که 

اکنون 23 سال از آن زمان می گذرد و الحمدلل اکنون به این سرزمین آمده ام. 
امان الل در این س��فر تنها نیس��ت؛ با حسین فتحی، همش��هری کرمانشاهی اش که او هم 
10 س��ال اس��ارت کشیده اس��ت برای حج تمتع به سرزمین وحی مشرف ش��ده اند. حسین 
فتحی همه دوران اس��ارت را در ُرمادیه گذرانده و چهار س��ال از این دوران را با هم کاروانی 

امروزش در اس��ارت بوده اس��ت.
حسین فتحی، انس با قرآن را نگه دار آزاده ها و مایه قوت قلب شان در دوران اسارت می داند و 
از زائران حرمین شریفین می خواهد در دورانی که در سرزمین نور به سر می برند، فرصت را از دست 

ندهند و به فکر انس با قرآن و شرکت در نمازهای جماعت باشند.
این آزاده سرافراز کرمانشاهی می گوید: در دورانی که توسط رژیم بعثی صدام به اسارت درآمده 
بودی��م، انس م��ا با قرآن و اصرارمان ب��رای خواندن نماز به جماعت، ماموران بعث��ی را آزار می داد. 
بعثی ها از وحدت مان می ترسیدند و می گفتند هر چه می خواهید به شما می دهیم اما "سفره وحدت" 

پهن نکنید. اما آنچه برای ما ارزش داشت وحدت و همراهی بود.

گفت وگو با آزاده ای که در کربال، از امام حسین )ع( حج خواست

آرزویی که پس از 23 سال برآورده شد

تغییرات نرخ انواع ارز بانكي اعالم شد
بانک مرکزی روز گذش��ته نرخ رس��می انواع ارز در مرکز 
مب��ادالت ارزی را اع��الم ک��رد که بر اس��اس آن هر دالر 
آمری��كا ب��ا 6۷ ریال رش��د 24,898 ری��ال، قیمت پوند 
انگلی��س با 143 ری��ال كاهش 39,882 ری��ال و قیمت 

یورو نیز با 39 ریال افت 33,۷54 ریال قیمت خورد.
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پس از 10 سال اسارت در ُرمادیه و موصل، باالخره روز رفع اسارت گروه آنها 
فرا رسید. قرار آزادی را 29 مرداد 1369 اعالم کرده بودند. آزاده هایی که تنها 
آرزویشان این بود که فقط یک بار به کربال و زیارت سید و ساالر شهیدان بروند، 
به آرزوی خود نزدیک می شدند. چه زیبا که یکی از این آزادگان سرافراز، در 
کربالی معلی، در حالی که حج ناتمام امام حسین )ع( را با خود مرور می کرده، 

از حضرت ایشان می خواهد که حج نصیبش شود.  

میثم مطیعی

نـــــــــــــــگاه

وزارت بهداش��ت عربس��تان به همه مردم، افراد مقی��م و حجاج بیت الل الح��رام اطمینان داد وضع 
بهداش��تي ضیوف الرحمن تا كنون اطمینان بخش بوده و این وزارت هم به دقت روند اجراي برنامه هاي 
پیش��گیرانه را پیگیري كرده و به ارائه خدمات درماني و پیشگیرانه به ضیوف الرحمن ادامه مي دهد و تا 

كنون هیچ مورد از بیماریهاي واگیردار و یا ابتا به ویروس كوروناي جدید مشاهده نشده است.
۱۳۵ آمبوالنس در مشاعر مقدسه

- وزارت بهداشت عربستان، ۴96 پزشك، پرستار و تكنیسین و امداد رسان و 135 دستگاه آمبوالنس 
را در چارچوب تیم امدادرساني موسم حج به خدمت گرفته است.

- كنترل وعده هاي غذایي حجاج كشورهاي جنوب آسیا
موسس��ه مطوف��ان حج��اج كش��ورهاي جنوب آس��یا امس��ال ب��راي اولین بار، از ش��ركت 
۴00 هزار حاجي تحت پوش��ش  تخصص��ي در زمین��ه نظارت و پیگی��ري وعده هاي غذایي به 
ای��ن موسس��ه به��ره مي گی��رد و عملیات تغذی��ه حجاج تحت پوش��ش این موسس��ه از طریق 

س��امانه هاس��ب انجام مي ش��ود.

وضع بهداشتي حجاج همچنان مطمئن است



نیاز مؤمن به سه چیز است
ام��ام جواد )ع( فرمودن��د: مؤمن نیاز دارد ب��ه توفیقى از جانب 
خدا، و به پندگویى از سوى خودش، و به پذیرش از كسى كه او 

را نصیحت كند.
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w مدی��ران محت��رم باید دقت و 
توجه كافي داش��ته باشند كه ضمن 
تهیه لیس��ت دقیق س��الخوردگاني 
ك��ه احتیاج به غ��ذاي رژیمي دارند 
هم��واره در جهت تهی��ه غذاي هاي 
رژیم��ي ب��راي ای��ن عزی��زان اقدام 
نماین��د. الزم ب��ه ذكر اس��ت كه در 
آشپزخانه هاي مركزي مدینه منوره 
و مكه مكرمه براي افراد س��الخورده 

و بیمار غ��ذاي رژیمي تهیه و روزانه 
به همراه وعده هاي غذائي ارس��الي 
به كاروان در داخل گرم کن ها قرار 

داده شده و ارسال مي گردد.

w  افراد مسن در هنگام راه رفتن 
در سطوح صیقلی سرامیک و سنگ، 
ب��ا دقت راه رفت��ه و حتما از جوراب 
نخی استفاده كنند.  همچنین حتما 
باید از کفش مناس��ب ب��ا زیره پهن 
و عاج مناس��ب و ق��وام ارتجاع پذیر 
که قابلیت بیش��تر تطابق با س��طوح 

را دارد، به وی��ژه در زیارات حرمین 
و دوره اس��تفاده ش��ود. )کفش��های 

اسپورت(

w   در انج��ام زیارات حتما برای 
افراد مس��ن کم��ک و مراقب تعیین 
ش��ود تا آس��یب های که از س��قوط 
ناش��ی از ازدحام جمعی��ت در امان 
باش��ند.  در ص��ورت وجود مش��کل 
بینای��ی نیز حتما بایس��تی توس��ط 
هم��کاران چش��م پزش��ک معاینه و 

اقدامات درمانی الزم صورت پذیرد.

توجه به زائران 
سالخورده

استفتاء 

نماز طواف
1. واجب است بعداز طواف  عمره یا 
حج دو ركعت نماز به جا آورد و مي تواند 
آن را با صداي بلند یا آهسته بخواند. و 
الزم است كه همانند طواف، در نیت، نوع 
آن را ذكر كند و آن را با اخاص و قصد 

قربت به جا آورد.
2- نبای��د میان ط��واف و نماز آن 
فاصله ایجاد ش��ود، و معیار تش��خیص 

ایجاد فاصله یا عدم آن عرف است.
نماز طواف مانند، نماز صبح است و 
مي توان��د در آن بعد از حمد هریك از 
سوره هاي قرآن )به جز چهار سوره  ي 
داراي س��جده واج��ب( را قرائت كند و 
مستحب اس��ت كه در ركعت اول پس 
ازحمد، س��وره توحید و در ركعت دوم 

سوره كافرون را بخواند.
واجب است نماز طواف واجب، پشت 
مق��ام ابراهیم و در ص��ورت عدم ایجاد 
زحمت براي دیگ��ران نزدیك به مقام 
اقامه شود. و در صورتي كه این امر میسر 
نش��د، مي تواند آن را در مسجدالحرام 

پشت مقام و با فاصله از آن به جا آورد.
اگر مرد و زن در كنار هم نماز طواف 
به جا آورند و یا زن جلوتر باشد، نماز آنها 

صحیح است.
جای��ز ب��ودن اقامه نم��از طواف 
ب��ه جماعت معلوم نیس��ت.  هر فرد 
مكلف به ویژه كس��ي كه مي خواهد 
حج ب��ه ج��ا آورد. الزم اس��ت نماز 
صحی��ح را فراگیرد تا تكلیف خود را 

به درس��تي به انجام برس��اند.
شك در ركعات نماز طواف موجب 
بطان نماز اس��ت و باید اعاده كند. و 
بعید نیس��ت اعتبار ظن، در ركعات و 
اما در ظن در افعال نماز، احتیاط كند 
و در احكام، نماز طواف با نماز یومیه، 

مساوي است.
جایز است نماز طواف مستحب را در 
هر جاي مسجدالحرام كه بخواهد به جا 
آورد اگرچه در حال اختیار بلكه گفته اند 

كه آن را  مي تواند عمداً ترك كند.
سوال: كس��ي كه قرائتش درست 
نیس��ت، آیا مي تواند تبرعاً از كسي كه 
حج واجب برعهده دارد نیابت كند و حج 

انجام دهد؟
ج�واب: نیاب��ت چنین ش��خصي 
صحیح نیست، هرچند تبرهّعي باشد، مگر 
آنكه بتواند قرائت خود را تصحیح كند و 
از ذوي االعذار محس��وب نباشد، كه در 
این صورت مي تواند نیابت را قبول كند، 

ولي باید قرائت خود را درست كند.
شوراي استفتاء 
بعثه مقام معظم رهبري

سید علي قاضي عسکر
بخ�ش دوم / فلس��فة آفرین��ش، معرفت و 
شناخت اس��ت. شناخت، زمینه س��از باال رفتن 
قدرت فاهمه اس��ت و رشد قدرت فاهمه، قرابت 
و نزدیکي انسان ها با یکدیگر را محقق میسازد و 

وحدت، بدینگونه رخ مي نماید.
مناس��ک دین��ي از درون چنین اندیش��ه اي 
برمي آین��د. ح��ج، از عمده تری��ن این مناس��ک 
اس��ت که فلس��فة معرف��ت، ش��ناخت، قرابت و 
وحدت اس��ت و زمینه ساز وحدت امت در کان 

اسامي اش.
ام��ام عل��ي ب��ن ابي طال��ب)ع(  پیش��واي 
پرهی��زکاران، ح��ج را پرچم برافراش��ته اس��ام 
مي داند تا پناه جویان مس��لمان از گوشه و کنار 
جه��ان، به آنجا پناه آورن��د )نهج الباغه، خ1( و 
مکاني براي حل مش��کات جهان اس��ام باشد. 
ای��ن منفعت بزرگ و حیات��ي هم به حج گزاران 
خواهد رس��ید و هم دیگران��ي که فرصت آمدن 
ب��ه این س��رزمین را نداش��ته اند از آن بهره مند 

مي گردند.
حضرت امام رضا)ع(  فرمودند:

 »َو َمْنَفَعُة َمْن ِفي اْلَمْش�ِرِق َو اْلَمْغِرِب َو َمْن 

 »... ْن ال َيُحجُّ ْن َيُحجُّ َو ِممَّ ِف�ي اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر َو ِممَّ
)علل الشرائع، صدوق، ص۴0۴، ح5(.

»اجتم��اع کنن��دگان و پن��اه آورن��دگان 
در کن��ار خان��ه خدا ب��ا توجه ب��ه این هدف 
بزرگ، و ب��دون آن که ارزش ه��ا، عادت ها و 
رسوم خود را از دس��ت بدهند، مي توانند در 
بس��یاري مسائل به وحدت دست یابند و این 
گوه��ر گران بها را براي ملت خود هدیه برند.

مشترکات اجتماع کنندگان
مسلماناني که از گوش��ه و کنار جهان، کنار 
الح��رام اجتم��اع مي کنند مش��ترکات  بیت الل 

فراواني با یکدیگر دارند، از جمله:
1( اعتقاد به وجود خداوند یکتا؛ همگان خدا 
را مي پرس��تند و ب��ا همین نیت گ��رد خانه خدا 
ًة واِحَدًة َو َأنَا  ُتُكْم ُأمَّ جمع شده اند. »َو ِإنَّ هِذِه ُأمَّ

َربُُّكْم َفاتَُّقوِن«  )انبیا، 92(.
2( اعتقاد به نبوت رسول خدا)ص(  و سنت 

آن حضرت؛
3( اعتقاد به معاد؛
۴( اعتقاد به قرآن؛

5( مشترکات فقهي؛
6( مشترکات دیگر، در سایر زمینه ها.

حج، فلسفه معرفت و وحدت

مــعارف حـج



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
زی��اد به ح��ج و عمره رفت��ن ، از تنگدس��تی جلوگیری 

می كند .
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 اس�تفاده از ب�وی خوش و عطرّي�ات: عطر زدن به لباس، عط��ر زدن به بدن، 
پوشیدن لباسی كه بوی عطر می دهد، خوردن چیزی كه بوی خوش دارد مانند غذایی 

كه زعفران در آن است، بوییدن گلها و سبزی های خوشبوی غیرصحرایی
 

نگاه كردن در آينه: نگاه كردن در آینه برای آرایش كردن حرام اس��ت اگر نگاه 
كردن در آینه برای زینت نباش��د مانند نگاه كردن راننده برای آنكه پش��ت سر خود را 
ببیند، اش��كال ندارد. نگاه كردن به اجسام صاف و صیقلی و همچنین به آب زالل اگر 
خاصیهّت آینه را داشته باشد و برای زینت نگاه كند حرام است. نگاه كردن در دوربین 

عكاسی و عكس گرفتن با آن در حال احرام اشكال ندارد.  

انگشتر به دست كردن برای زينت حرام است: انگشتر به دست كردن برای 
ثواب آن جایز اس��ت. انگش��تری را كه پیش از احرام به دست داشته، هر چند زینتی 
باش��د الزم نیس��ت برای احرام از دس��ت خود بیرون آورد. انگشتر به دست كردن اگر 

زینت باشد هرچند قصد نكند احتیاط در ترك آن است.  

حنا بستن: حنا بستن اگر برای زینت باشد حرام است. اگر برای زینت حنا نبسته، 
ولی زینت محس��وب  شود حرام است. اگر حنا بس��تن زینت باشد هرچند قصد نكند 
احتیاط در ترك آن اس��ت. حنا بستن قبل از احرام هر چند اثر آن تا وقت احرام باقی 

می ماند، اشكال ندارد، ولی بهتر است حنا نبندد.

 روغن ماليدن به بدن: مالیدن روغن به بدن در حال احرام حرام است هر چند 
بوی خوش نداش��ته باش��د، مالیدن روغن به بدن قبل از احرام، اگر بوي خوش دارد و 
بوی آن تا وقت احرام باقی می ماند جایز نیست. مالیدن روغن به بدن قبل از احرام اگر 
بوی خوش ندارد، یا بوی آن تا وقت احرام باقی نمی ماند جایز است. مالیدن روغن به 
بدن از روی ناچاری جایز است، و چنانچه بوی خوش داشته باشد، كفاره دارد خوردن 

روغن با بوی خوش حرام است و اگر بوی خوش نداشته باشد اشكالی ندارد. 

زدودن م���و: زدودن مو در حال احرام از ب��دن خود، یا از بدن دیگری، چه كم 
باشد یا زیاد حرام است. كندن، تراشیدن و چیدن مو در حال احرام حرام است. 

بيرون آوردن خون از بدن: در حال احرام خون گرفتن با س��رنگ و مانند آن و 
نیز خاراندن بدن كه باعث در آمدن خون شود حرام است. در حال احرام، مسواك زدن 

كه باعث در آمدن خون از لثه ها شود حرام است.

ناخن گرفتن: چیدن و كوتاه كردن ناخن، در حال احرام، حرام است، و فرقی در 
این مس��أله بین ناخن دست و پا نمی باشد. در گرفتن ناخن فرقی نیست كه با قیچی 

بچیند یا چاقو و یا ناخن گیر.  

كش�يدن دندان: كش��یدن دندان بدون خونریزی نه حرام است و نه كفاره دارد. 
در صورتی كه كش��یدن دن��دان ضرورت پیدا كند و منجر به خونریزی ش��ود احتیاط 

مستحب آن است كه یك گوسفند كفاره بدهد.

كن�دن درخت و گياه حرم: كندن و قطع كردن درختان و گیاهانی كه در محدوده 
حرم روییده است بر ُمحرم و غیرُمحرم حرام است و این از محرمات مخصوص َحَرم است. 

در این شماره درباره محرمات محّرمات احرام
احرام، مطالبی را به اطالع 

زائران محترم می رسانیم:

1
2

3

4

5

6
7
8
9
10

راهنــــــــــــما
اعمال عمره تمّتع )1(

با نزدیک ش��دن به موس��م ح��ج همه 
زائ��ران ایرانی وارد مکه مکرمه می ش��وند 
و خ��ود را ب��رای انجام عم��ره تمتع و حج 
تمت��ع آماده م��ی کنند. از ام��روز نکات و 
تذکرات��ی درب��اره احکام و ش��رایط به جا 

آوردن ح��ج تمت��ع م��ی آی��د: 
ه پس از نیمه ش��ب  اگر زمان ورود به مكهّ
اس��ت، زائران را برای انجام اعمال نبرید، مگر 
كس��انی كه جوان اند و آمادگی كامل دارند؛ 
چون با حالت خس��تگی و خواب آلودگی؛ اوال 
ممكن اس��ت در بین طواف یا سعی خوابشان 
ببرد، افزودن بر این كه انجام دادن این اعمال 
با حالت خستگی، حاوت آن را از بین می برد 
و ح��ال توجه و دعا را نی��ز از آنها می گیرد و 
بهتر است پس از صرف صبحانه حدود ساعت 
ش��ش و نیم یا هفت، )آنهم با لحاظ مس��أله 
ه( آنان را برای اعمال به  استظال در شهر مكهّ

مسجدالحرام ببرید.
پی��ش از رفت��ن زائ��ران ب��رای اعمال 
ی��ادآوری كنید وضو بگیرن��د چون برخی 
از زائران ممكن اس��ت به این مسأله توجه 
نداش��ته باش��ند و پس از ط��واف و پیش 
از نم��از ط��واف متذكر ش��وند و افزون بر 
اینكه طوافش��ان باطل اس��ت، جدا ش��دن 
از جم��ع و رفتن ب��رای تحصی��ل طهارت 
مش��كاتی ب��رای خ��ود و كاروان ایج��اد 
می كند، ی��ادآوری این نكت��ه نیز ضروری 
اس��ت كه وضو گرفت��ن از آب ظروفی كه 
مخصوص نوش��یدن است، صحیح نیست. و 
به فتوای بس��یاری از فقها غس��ل مستحب 
رفتن به مس��جدالحرام و طواف، كفایت از 

وض��و  نمی كن��د.
س��عی كنید زائران را در فرصتی برای 
اعم��ال به مس��جد الح��رام ببری��د كه در 
اثن��ای عمل به نماز جماعت و شستش��وی 
مس��جد برخورد نكنند. یادآوری می ش��ود 
ك��ه فرصت نم��از مغرب تا عش��ا و ظهر تا 
عص��ر و عصر ت��ا مغرب كوتاه اس��ت ولی 
فرصت نماز صبح تا نماز ظهر و نماز عش��ا 
تا صبح زیاد اس��ت و شستشوی مسجد نیز 
بیش��تر در وقت خلوت مطاف، مثل ساعت 
ی��ك بام��داد صورت م��ی گی��رد . چنانچه 
در اثنای طواف یا س��عی، نم��از جماعت 
به  امكان  فرص��ت  آخرین  تا  برگزار ش��د 
طواف یا س��عی خود ادام��ه دهند تا اگر 
ممكن ش��د طواف یا س��عی را ب��ه پایان 
 برس��انند ك��ه برای پ��س از نم��از نماند.

محمدحسین فالح زاده

مـناسک حـج



سه دوشت داشتنی
فاطمه زهرا)س( فرمودند: سه چیز از دنیا برای من دوست داشتنی است : تالوت قرآن ، نگاه به صورت 

رسول خدا، انفاق و كمك به نیازمندان در راه خدا.

زائر گرامي! با مطالعه و به کارگیري توصیه هاي 
مربوط به راهنمای  سفر، ضمن کاهش 

آسیب 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، کم توجهي يك زائر به اين 

توصیه ها مي تواند شیريني اين سفر معنوي را 
به کام همه تلخ کند. 

عبور از خیابان
هنگام عبور از ع��رض خیابان ها نهایت دقت 
را داش��ته باشید، بسیار دیده شده كه برخي 
از رانن��دگان عموم��ًا بي احتی��اط رانندگي 
مي كنند، حتمًا از محل خط كش��ي و عبور 
عاب��ر تردد كنید چرا ك��ه در غیر این صورت 
و وقوع حادثه ش��ما مقصر ش��ناخته شده و 
راننده ضارب ملزم به توقف نیس��ت.در عین 
حال تحت هر شرایطی اگر تصادفی را شاهد 
بودید، شماره پاک ضارب را یادداشت کرده، 

به مدیر کاروان بدهید.

هزینه  ندارد
هزینه های مربوط به شبکه حمل و نقل درون 
شهری به صورت متمرکز توسط سازمان حج و 
زیارت به شرکت های مجری پرداخت شده است، 
لذا حجاج محترم از پرداخت هرگونه وجهی به 
رانندگان یا سایر عوامل خودداری كنند.  نظر به 
اینکه نشاني محل سکونت، همچنین شماره خط 
اتوبوسرانی در کارت شناسایی زائران درج شده 
است، لذا تأکید مي شود در طول سفر به وی ژه 
هنگام تردد به حرم،کارت شناس��ایی خود را 

همراه داشته باشید.

ترددیامنیتی
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پیوند آسمانی
دو نور بی همتا

w پیوند نور با نور
به راس��تی در کجای عاَلم خلقت، از ازل تا ابد همتایی پیدا می شد برای 
فاطمه سام الل علیها، اگر علی علیه السام نبود . و کدام گل سرسبد آفرینش 
می توانست همسری علی علیه السام را بپذیرد، اگر فاطمه سام الل علیها، 
نبود. اینک دو درهّ یگانه، دو خورشید بی همتا و دو شاخه گل از بوستان عصمت 
و طهارت پیون��د ازدواج می بندند و آفرینش، در ناب ترین لحظه حضورش، 
پیوند دو نور را جشن می گیرد. عقد ازدواج این دو وجود آسمانی در عرش و 
در حضور مایک بر پا ش��ده است و اینک در زمین، حبیب خدا، رسول اکرم 
صلی الل علیه و آله خطبه این عقد را جاری می کند. آن گونه آسمانی و الهی 

که چشمان مایک هم از جال و شکوه آن به اشک می نشیند.

w همتایِی بی همتا
وقتی علی مرتضی )ع( با همه سادگی، با همه فروتنی و با همه جال و جبروت 
ایمانی اش به خواستگاری فاطمه زهرا )س( آمد و وقتی پیامبر به سنتی نیک و الهی و 
انسانی، از دخترش پاسخ خواست، پاسْخ سکوت بود و سکوت. و چه پاسخی از سکوتی 
محض رساتر بود. فاطمه )س( برترین بانوی زمان خود و همه اعصار بود . این را همه 
می دانستند. او نه فقط دختر رسول خدا )ص( بود، که پاکی، عصمت، الهی بودن و مقام 
بلندش نزد خدا بر هیچ کس پوشیده نبود و کسان بسیار بودند که آرزوی همسری او 
را داشتند. امهّا روشن بود که او همتای آنان نبود . اینک کسی به طلب چنین همسری 

آمده که خود آینه خوبی ها و پاکی ها و الهی بودن هاست .
w حیای موال ؛ تمام دین

چش��ماِن ب��ه زمی��ن دوخته، قامت فروتن و س��ر به زی��ر افکنده و 
ص��داِی آرام م��وال، حکایت از حیای بس��یار دارد . ای��ن حیا، در تمام 
لحظات در چش��مان موال )ع( و فاطمه زهرا )س( به چش��م می خورد. 

این ش��رم زیبا و دلربا، تصویری است از ایمانی شگرف در وجود آن دو 
معصوم؛ که پیامبر اس��ام )ص( فرمود: »حیا، تمام دین اس��ت« و این 
حیای آس��مانی، تأییدی است بر ایمان و پاکی آن کس که به همسری 

برگزیده می ش��ود.
w هم ترازی در ازدواج

هم پایگی و هم ترازی زن و مرد در ازدواج، ماکی است که غالبا مورد توجه 
قرار می گیرد، ولی چه بسیار ازدواج ها که با وجود این هم پایگی ها، از هم گسیخته 
می شود و راز این اتفاق، در نوع این هم پایگی است. در همسری موال علی )ع( و 
بانوی دو عالم فاطمه زهرا سام الل علیها، سخن از هم شأن بودن در مقام الهی 
آنان بود. هرچند دانایی، دارایی، زیبایی و بسیاری از موارد دیگر نیز می تواند در 
این امر مؤثر باشد، ولی آن چه اصل و مایه استحکام این پیوند است، ایمان و رتبه 

معنوی و کمال روحی فرد است.

w ساده اّما با شکوه
در مراس��می بی ریا و س��اده، پس از یک خواس��تگاری بی پیرایه و به 

دامادی که برادر است
  در تاریخ ازدواج علي )ع( و حضرت زهرا )س( اختاف اس��ت و 
كسي كه قدیمي ترین تاریخ را نقل كرده، یعقوبي مي باشد كه نوشته 
اس��ت: رس��ول الل دو ماه پس از ورود به مدینه حضرت زهرا )س( را 
ب��ه تزویج حضرت علي )ع( در آورد. ای��ن در حالي بود كه گروهي از 
مهاجرین وي را از رسول الل )ص( خواستگاري كرده بودند و هنگامي 
كه رسول خدا )ص( وي را به حضرت علي )ع( تزویج كرد، ِگله كردند 
و آن حضرت فرمود:  »من فاطمه را به علي تزویج نكردم، بلكه خدا 

اول ذی الحجه، سالروز پیوند فاطمه )س( و علی)ع( است. فاطمه )س( ای 
که حبیبه خدا، عصاره خوبی ها و نگین تحّیر برانگیز خلقت است، با مردی 
آسمانی و الهی، مردی از تبار نور، مردی از دیار بهشت، علی مرتضی )ع( ، 
وصی رسول خدا )ص( پیوند ازدواج می بندد. عرشیان هلهله گویان، عالم 
را نورافشان می کنند. سالم و درود از آسمان می بارد و َطَبق َطَبق تحفه از 

عرش فرو می بارد. مبارک باد این جشن آسمانی بر همه آسمانیان.

تاریـــــــــخ



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
هركس خود را برای س��فر آماده سازد و در وس��ایلش ]حّتی[ پرچم حرامی باشد ، خداوند ، حجش 

را نمی پذیرد .

تردد اتوبوسی
چنانچه حجاج محترم اش��تباهي س��وار 
بدون  ش��دند  س��ایر خط��وط  اتوب��وس 
ناراحت��ی و اضط��راب مجددًا ب��ا همان 
اتوبوس به ایس��تگاه حرم بازگش��ته و با 
مراجع��ه به عوامل حمل و نقل،مس��یر و 
خ��ط صحیح را س��ؤال كنند.  از آوردن 
بار و وس��ایل حجیم ب��ه داخل اتوبوس 
خ��ودداری كرده و مراقب باش��ید کیف 
و وس��ایل هم��راه خود را هن��گام ترک 

اتوب��وس ج��ا  نگذاری��د.

توصیه های پزشکی
از دس��ت دادن، مصافح��ه و در آغ��وش 
گرفتن افراد بیمار یا مش��كوك به بیماري 
خ��ودداري كنید.  از حض��ور بي مورد در 
تجمعات و فضاهاي بس��ته و بدون تهویه 
بپرهیزی��د.  خ��ود را بیش از حد خس��ته 
نكنید، اگر اس��تراحت ش��ما كافي نباشد 
بیم��ار خواهید ش��د.  از قاش��ق ، لیوان و 
ظ��روف مش��ترك اس��تفاده نكنی��د.  در 
صورت ب��روز تب، س��رفه و گل��و درد به 

پزش��ك كاروان مراجعه كنید.

برادران امداد
ی��ا  كاروان  از  ش��دن  ج��دا  ص��ورت  در 
فراموش ك��ردن محل پارك اتوبوس خود 
در پاركین��گ ب��ا مدیر، مع��اون یا عوامل 
كاروان خ��ود تم��اس بگیرید و در صورت 
نی��از ب��ه راهنمایي مي توانید ب��ه برادران 
ام��داد و راهنماي س��ازمان حج و زیارت 
ك��ه با لباس فرم و كاه مخصوص امداد و 
راهنماي حجاج ایراني در محل میقات ها 
حضور دارند مراجعه كنید تا آنان ش��ما را 

راهنمائ��ي كنن��د.

ترددیبهداشتیترددی
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دور به دور از تشریفات و سخت گیری ها، با تعیین مهریه ای برابر 
دارای��ی داماد و آن هم بس��یار اندک و تهی��ه جهیزیه ای به همان 
اندازه س��اده و بی پیرایه، آس��مانی ترین و نورانی ترین پیوند عالم 
خلقت جان گرفت. مراس��م عروس��ی در نهایت سادگی برگزار شد، 
ولی با این حال، تمام مردم ش��هر مدینه به ولیمه فراخوانده شدند. 
آن ها، شادی کنان و دعاگویان، بدور از هر آن چه ذره ای نارضایتی 
خداوند را در پی داش��ته باش��د، در مراس��م حاضر شدند؛ مراسمی 
پاک، بزرگ، شکوه مند و مورد پسند خالق این پیوند مبارک. گویی 

ازآسمان نیز تبریک بر زمین می بارید.

w برگزاری مراسم
رسول الل )ص( بال را فرا خواند و به او فرمود: 

 »حال كه ازدواج دخترم، با پسرعمویم است، دوست دارم كه از 
س��نت هاي امت من این باشد كه در ازدواج ولِیمه )خوراك( بدهند. 
پس برو و یك گوس��فند و پنج ُمدهّ جو تهیه ُكن تا مهاجران و انصار 

را دعوت كنم«
   بال آنها را آماده كرد و نزد رسول الل )ص( آورد و آن حضرت 
آن را جلوي خود گذارد. سپس فرمود:»اي بال مردم را دعوت كن 

كه دسته دسته به مسجد بیایند«
 مردم گروه گروه به مسجد آمدند و پس از غذا خوردن مي رفتند 

تا همگي اطعام شدند و مقداري غذا باقي ماند. 
نزديك بيا فاطمه!

سپس رسول خدا )ص( به همراه علي )ع( به خانه اش آمد و فاطمه 
را صدا زد. هنگامي كه فاطمه )س( جلو آمد، همس��رش را دید كه با 
رسول الل )ص( است. فاطمه )س( به پدر نزدیک شد. رسول الل دست 
او را و دس��ت علي )ع( را گرفت و هنگامی که خواس��ت دست فاطمه 
را در دس��ت علی )ع( قرار دهد، دل فاطمه گرفت و اشك چشمانش 
جاري شد... پس آن حضرت سر خود را باال گرفت و فرمود: »چه چیز 
باعث گریه تو ش��ده اس��ت؟ به خدا قس��م كه من در حق تو كوتاهي 
نكرده ام و قدر تو را گرامي داشته و تو را به تزویج بهترین فرِد خاندانم 
در آورده ام و به خدا سوگند كه تو را به تزویج كسي در آورده ام كه سیهّد 

و آقاي دنیا و آخرت و از صالحان مي باشد«

پیامبر، 
فاطمه )س( 

و علی)ع( 
را این گونه 
دعا فرمود: 

خداوند 
دلهایتان 
را به هم 

نزدیک و 
مهربان کند 
و نسل شما 
را مبارک 
گرداند و 
کارهای 

شما را 
اصالح کند.

او را به علي تزویج كرد«.
طبري مي گوید »چند ش��ب باقیمانده از ماه صفر« و در مصباح 
المجتهد آمده اس��ت كه: در اول ذي الحجه سال دوم هجري رسول 
الل )ص( حضرت فاطمه )س( را به خانه امیرالمؤمنین )ع( فرس��تاد. 
بنابراین فاصله زمان عقد تا عروس��ي تقریبًا ده ماه بوده است. و شاید 
عجله پیامبر اكرم )ص( در اجراي صیغه عقد، براي این بوده است كه 

جواب روشني به خواستگارها داده باشد. 



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
هرگاه كسی با مال غیر حالل به حج رود ، چون »لّبیك الّلهّم لّبیك« بگوید 
، خداوند می فرماید : »ال لّبیك و ال سعدیك« )چه لّبیكی؟( این به خودت 

بر می گردد .

از نکات بسیار 
مهم اخالقي 

که پرتوي 
از اخالق 
خداست، 

پذیرفتن عذِر 
عذرخواه 
است. از 
آنجا که 

عذرخواهي 
محصول 
تواضع و 

بیداري و 
پشیماني 

است، 
واجب است 

براي حفظ 
شخصیتش 

عذِر 
عذرخواه 

پذیرفته شود

ن���گاه  

زائران  برای  هایی  مهارت 
و خادمان حج

کاربردهای روانشناسی در حج
روان شناس��ي، یک علم نظري 
و کاربردي اس��ت که به شیوه هاي 
گوناگون در زندگي فردي و اجتماعي 
ما نقش ایفا مي کند. هر چند خواندن 
مطالب علمي براي افراد معمولي تا 
حدي دش��وار و خسته کننده است؛ 
امهّا نتای��ج پژوهش ها و آزمایش هاي 
روان ش��ناختي، کاربرد هاي مهمي 
در زندگ��ي روزمرة ما دارند. برخي از 
مهم ترین کاربرد ها که اغلب به طور 
روزانه با آنها سروکار داریم، بدین قرار 

است:
1. خودشناس��ي ی��ا توانایي 
ش��ناخت علل واقع��ي حاالت و 

رفتار هاي خویش
2. تغییر عادات و رفتار هاي 
نامطلوب؛ روان شناسي مي تواند 
ابزار هاي مؤثري براي تغییر هر 
ن��وع عادت و رفتار نامطلوبي، از 
ترک سیگار و پرخوري گرفته تا 
کاهش عصبانیت و پرخاشگري، 

در اختیار ما قرار دهد. 
و  دیگ��ران  بهت��ر  درک   .3

بهبود روابط میان فردي
ب��راي این که بهتر و مؤثرتر با 
دیگران رابط��ه برقرار کنیم، باید 
توانایي درک عواطف، احساسات، 
هیجانات و رفتار هاي آنها را داشته 
باش��یم. دانش روان شناسي این 
امکان را براي ما فراهم مي س��ازد 
تا ب��ا تقویت هوش هیجاني خود 
و فراگی��ري مهارت هاي همدلي 
و ارتباط��ي، روابط می��ان فردي 
خود را تقویت کنیم و از تعامل با 

دیگران لذت ببریم.
۴. حف��ظ س��امت عمومي 
و ارتقاي احس��اس خشنودي و 

رضایت از زندگي.
یک��ي از مهم ترین کاربرد هاي 
راه کار ه��اي  ارائ��ة  روان شناس��ي 
مناس��ب ب��راي حفظ س��امت 
جس��مي و رواني و پیش گیري از 
ابتا به انواع بیماري هاست. با به کار 
گرفتن توصیه هاي روان شناس��ان 
مي توانی��م س��امت جس��مي و 
بهداشت رواني خود را حفظ نموده 
و میزان شادکامي و رضایت مندي از 

زندگي مان را افزایش دهیم.
ادامه در شماره بعد...
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زائ��ر باید ب��ا حوصل��ه و بردباري و حف��ظ برنامة 
دوس��تي، بنا به حکم قرآن و پیامب��ر و امامان از 
لغزش و خطاي همس��فرانش درگ��ذرد و یا حتي 
نسبت به آنان تغافل ورزد؛ یعني به گونه اي نشان 
دهد که از لغزش و خطاي طرف آگاه نشده است.

)ُخ�ِذ اْلَعْف�َو َوْأُمْر ِباْلُع�ْرِف َوَأْع�ِرْض َعِن 
اْلجاِهِليَن(؛ 

»راه عفو و گذشت را انتخاب کن، و همه را به 
نیکي و نیکوکاري فرمان بده، و از مردم نادان ]که 
از پذیرفتن احکام و مقررات س��عادت بخش اسام 

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

سه چیز از ارزش ها و کرامت هاي دنیا و آخرت است:
1. گذشت از کسي که به تو ستم روا داشته؛

2. صلة رحم با کسي که با تو قطع رحم نموده؛
3. و بردب��اري دربارة کس��ي که نس��بت به تو 

ناداني کرده است.  

w قبول عذِر عذرخواهان
از نکات بسیار مهم اخاقي که پرتوي از اخاق 
خداست، پذیرفتن عذِر عذرخواه است. از آنجا که 
عذرخواهي محصول تواضع و بیداري و پش��یماني 
اس��ت، واجب است براي حفظ ش��خصیتش عذِر 
عذرخواه پذیرفته شود و براي وي از حضرت حق، 
طلب مغف��رت و آمرزش گردد. پذی��رش عذر به 
اندازه اي مهم است که امام موسي ابن جعفر )علیه 

السام( با جمع کردن فرزندانش به آنان فرمود:
»فرزندانم! شما را به مسأله اي سفارش مي کنم که 
اگر آن را به کار بندید، از شخصیت و بزرگي نمي افتید؛ 
اگر کس��ي نزد شما آمد و س��خن ناخوشایندي در 
گوش راس��ت شما گفت، س��پس در گوش چپتان 
عذرخواهي کرد و گفت: من چیزي نگفتم، عذرش را 
بپذیرید«. رسول خدا )صلهّي الل علیه وآله( در وصیتي 

به امیرمؤمنان )علیه السام( فرمود:
ٍل  »َي�ا َعِليُّ َمْن َلْم َيْقَبِل اْلُع�ْذَر ِمْن ُمَتَنصِّ

َصاِدقًا َكاَن َأْو َكاِذبًا َلْم َيَنْل َشَفاَعِتي«؛ 

»اي علي! اگر کس��ي عذر شخصي را که خود را از 
لغزش و گناه نسبت به او مبرهّا و پاک مي داند � چه راست 
گوید و چه دروغ � نپذیرد، به شفاعت من نمي رسد!«. 

بنابرای��ن اگ��ر زائ��ري در اثر اش��تباهي عذر 
خواست، باید عذر او را پذیرفت و طوري رفتار کرد 
ک��ه گویي اتفاقي نیفتاده و با کرامت و بزرگواري، 

خطاکار را از عمل خود پشیمان ساخت.

w کنترل زبان از گفتار ناروا و بیهوده
از آنجا که انسان در سفر فرصت بیشتري در 
اختی��ار دارد و از مش��اغل و گرفتاري هاي وطن 
آزاد اس��ت، ممکن است پرحرفي کند؛ ولي زائر 
ي مواظب زبان خود باش��د،  باید به صورتي جدهّ
و بدان��د که زبان ِجْرم و وزنش اندک، ولي ُجْرم 
و گناهش بس��یار زیاد و س��نگین است. غیبت، 
دروغ، تهم��ت، فحش، تحقیر، بیهوده گویي، و ... 
گناهاني اس��ت که زبان مرتکب مي شود. بر زائر 
واجب ش��رعي و اخاقي است که راه زبان را به 
روي این گناه��ان ببندد تا موجب محرومیت از 

رحمت حق نگردد.
آیات و روایات مربوط به زبان و کنترل آن، به 
اندازه اي زیاد است که در اینجا نمي گنجد؛ اما در 

زیر به چکیده اي از آنها اشاره مي کنیم:
رس��ول خدا )صلهّي الل علی��ه وآله( در روایاتي 

مي فرماید:
ْجِن ِمَن اللِّساِن«؛   »ال َشْيٍء َأَحقُّ ِبالسِّ

»هیچ چیزي به زنداني شدن سزاوارتر از زبان 
نیست«.

َدَقِة ِحْفُظ اللِّساِن«؛    »َأفَضُل الصَّ
»برترین صدقه، نگاه داشتن زبان ]از یاوه گویي 

و گناهان مربوط به آن[ است«.
یک��ي از وظایف بس��یار مهم انس��ان، حفظ 
زبان از افش��اي راز پنهان و اسرار و زشتي هاي 
پوش��یدة دیگ��ران اس��ت. در اهمی��ت و ارزش 
رازداري و حف��ظ زش��تي هاي پنه��ان برادران 
دیني، به روایات بسیار ارزشمندي از معصومان 

)علیهما الس��ام( وجود دارد. 

عـذر 
عذرخواهان

را بپذیر
همه مي دانیم که هیچ کدام از ما مصون از لغزش و اشتباه نیستیم. گاهي لغزش و خطا از روي 

فراموشي است و گاهي براساس خشم و زماني نیز به صورت عمد انجام مي گیرد.

استاد حسین انصاریان

محمد حسین شریفي نیا



عاقبت ریاست طالبی
امام ص��ادق )ع( فرمودند: کس��ی که طالب ریاس��ت 

باشد هالک می شودی.
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 هر یك از جمرات نامي دارد: به ترتیب از سمت منا رو به مكه، به اوهّلي » جمره اولي 
« و به دومي »جمره ُوسطي « و به آخري » جمره َعَقبه « مي گویند. شاید علت این 
نامها این باش��د كه چون حاجي از مش��عر به طرف منا حركت مي كند و از دل منا به 
جانب جمرات روي مي آورد، نخستین جمره اي كه به آن مي رسد ، جمره اولي است 

و سپس جمره وسطي و بعد جمره عقبه . 

w سابقه تاریخي رمي جمرات
گفته ش��د كه اعمال حج سرشار از ایماء و اش��اره به آزمایشها و نیایشهاي ابراهیم 
خلیل  )علیه الس��ام( و از آن جمله » رمي جمرات « ؛ یعني س��نگریزه زدن به س��ه 
محل یاد شده است كه باید روز عید قربان و روز یازدهم و دوازدهم و در مواردي روز 
سیزدهم ذیحجه انجام گیرد . در برخي روایات ، سابقه این عمل تا زمان حضرت آدم 

كشانده شده و برخي دیگر سابقه تاریخي آن را تا ابراهیم )علیه السام( مي رسانند.
در م��ورد حضرت ابراهیم )علیه الس��ام( نیز س��خن به اختاف اس��ت :  پاره اي 
روایات ، آن را از تعالیم جبرئیل به ابراهیم هنگام آموزش مناسك حج مي داند و پاره 
اي دیگر ظهور ش��یطان به ابراهیم و س��نگ انداختن ابراهیم به او را آغاز پیدایش این 
عمل معرفي مي كند و دسته دیگر ، آن را یادآور سنگهایي مي داند كه ابراهیم )علیه 

السام( به قوچ قرباني زد.
 اینك به برخی از این روایات اش��اره مي كنیم: از امام صادق )علیه الس��ام( نقل 
ش��ده است: نخستین كس��ي كه » رمي جمار « نمود )به جمرات سنگ انداخت ( آدم 
)علیه الس��ام( بود . چون خداوند اراده فرمود كه آدم را توبه دهد ، جبرئیل را نزد او 
فرستاد ، جبرئیل گفت : خداوند مرا نزد تو فرستاده تا مناسكي كه بوسیله آن توبه تو 
پذیرفته مي شود به تو آموزش دهم و آنگاه او را به مشاعر ) عرفات ، مشعر و منا ( برد.
 وقت��ي كه خواس��ت او را از منا ب��ه طواف خانه خ��دا آورد ، در ناحیه جمره عقبه 
شیطان بر آدم آشكار گشت و از او پرسید : آهنگ كجا داري ؟ جبرئیل به آدم گفت : 
او را هفت س��نگ بزن و با انداختن هر سنگي تكبیر بگو . آدم چنانكه جبرئیل گفت ، 
انجام داد و شیطان رفت . جبرئیل روز دوم دست آدم را گرفت تا به جمره اولي رسید. 
ابلیس بر او آشكار شد ، جبرئیل گفت : هفت سنگ به او بزن و با هر سنگي تكبیر 
بگو . آدم چنان كرد . ابلیس رفت و دوباره در محل جمره وس��طي بر او آش��كار شد و 
به آدم گفت : آهنگ كجا داري ؟ جبرئیل گفت : او را هفت سنگ بزن و با هر سنگي 
تكبی��ر بگ��و ، و آدم چنان كرد و ابلیس فرار كرد و این عمل را تا چهار روز انجام داد و 

جبرئیل بعد از آن به آدم گفت : شیطان را بعد از این هرگز نخواهي دید.
چون ابراهیم از س��اختن خانه خدا فارغ گشت ، جبرئیل مناسك و آداب حج را به 
او آموخت و چون وارد منا ش��دند و از ناحیه » عقبه « فرود آمدند ، ش��یطان در ناحیه 
جمره عقبه بر او آش��كار ش��د ، جبرئیل گفت : او را سنگ بزن ، ابراهیم هفت بار او را 
س��نگ انداخت و شیطان پنهان شد . دوباره در جمره وسطي بر او ظاهر شد، جبرئیل 

گفت: او را سنگ بزن، ابراهیم هفت بار سنگ انداخت و شیطان پنهان شد.
براي بار سوم در محل جمره اولي بر او آشكار شد . مجدداً جبرئیل گفت : او را سنگ 
بزن ، ابراهیم نیز هفت س��نگ بر او زد و ش��یطان مخفي شد . این روایات از طریق ائمه از 
پیامبر اسام )صلهّي الل علیه وآله وسلهّم ( نیز نقل شده است و از این نظر از اهمیت بیشتري 
برخوردار اس��ت . چنانكه از امام صادق )علیه السام( نقل شده است : نخستین كسي كه 
»  رمي جمار « كرد ، آدم بود . بعد از آن جبرئیل نزد ابراهیم آمد و گفت : اي ابراهیم سنگ 

بزن ، ابراهیم به جمره عقبه سنگ انداخت زیرا شیطان نزد جمره بر او آشكار شده بود.

پرتاب سنگ بر نماد ابلیس 

رمـی
جمرات

جمرات نام محلی در منا است كه اگر از 
سمت مكه ، رو به منا برویم ، از دامنه كوهي 

كه فاصل میان مكه و منا است ، شروع مي شود 
، و به طرف عمق منا تا حدود 270 متر پیش 

مي رود و در زمان ما ، هر یك بصورت 
ستوني چهارگوش است . 

زائــــــــــر نامـــه

 طیبه جعفری از کاروان بافق یزد

می نویسم از عشق

م��ی خواهم از عش��ق بنویس��م، عش��ق به همه 
زیبائی ها و همه خوبی هایی که اکنون در شهر 
پیامبر خدا)ص( متجلی است. می خواهم از صفا 
بنویسم، صفای همه مناظری که در مدینه النبی 
جلوه گر شده اس��ت. می خواهم از وفا بنویسم، 
از وفاداری همه یاران پیامبر که در کوچه کوچه 
ی این شهر مقدس، پابه پای رسول حق، مرارت 

ها را به جان خریدند.
اکنون ای مدینه، ای شهر عشق، وفا و صفا، آمده ام 
به تو سام کنم، سامی لبریز از صداقت و صمیمیت، 
به تو که س��خت ترین لحظات پیامبر )ص( را شاهد 
بودی، به تو که کوچه های بنی هاش��م ات نظاره گر 
بی وفایی مردانی سیه دل بود که با نامردی بر دستان 
بزرگمردی ریسمان بستند و بر گونه همسرش سیلی 
نواختند، س��ام بر تو که ش��اهد اشک های غریبانه 
حضرت زینب )س( در غم از دس��ت دادن حس��ین 
بودی و همچنان راست قامت ایستاده ای و غمگنانه و 

آرام در مظلومیت بقیع، نوحه سرایی می کنی.
و س��ام بر تو ای بقیع، ای سرزمین مقدس 
که به ظاهر قبرس��تانی آرام و ب��ی زائری، اما با 
دل��ی خونبار، پیکر مقدس چهار امام معصوم)ع( 
را در ب��ر خ��ود گرفت��ه ای و چش��مان غمبارت 
منتظر ظهور آن بقیه لطف الهی اس��ت تا صحن 

و سرایت را با آمدنش نورباران کند. 
زائران س��وخته بال مدینه، مظلومانه در پش��ت 
دیوارهای بقیع، اش��ک حسرت و غربت می ریزند و 

اصلی ترین دعایشان، فرج مهدی فاطمه )س( است.
هن��وز بوی غرب��ت علی)ع( و زه��را )س( به 
مش��ام می رسد. اگر کبوتری سوخته بال دل پر 
می کش��د تا به حرم امن الهی برود، زان روست 
ک��ه قدری از آالم درون��ش بکاهد. می رود تا در 
کنار مس��جدالحرام، آن زمان که برای نخستین 
بار چش��مانش به کعبه روشن می شود، یکی از 
دعاهایش، پایان غربت عاشقان اهل بیت باشد. 

و پ��ر می گش��اید تا با بال های س��وخته 
اش، خاکس��تر غربت مدین��ه را در  ُاحد، بر 
مزار حمزه و ش��هدای آن دیار بپاشد و آنجا 

ندای طلب رهایی از اندوه س��ر دهد. 
آه ای مدینه، چگونه چکامه صبرت را که به غربتت 
منتهی شده بسرایم و با کدامین چشم می توان در رثای 
مظلومیت تو، اشک بریزم آن زمان که شاهد بارش تیر بر 

پیکر مطهر سبط اکبر رسول خدا )ص( بودی؟
تو شهری مقاومی، نام تو در تاریخ بشر ثبت 
اس��ت، و من زائری خس��ته دلم که با همه این 
درده��ا، در کن��ارت آرامش یافت��ه ام! و من نیز 
چون تو منتظر، تا شاهد روزی باشم که آخرین 
ذخیره الهی بر دیواره های مس��جدالحرام فریاد 

»انا بقیه الل« سر دهد.



تولید برخی خودروها افزایش یافت
براس��اس جدید تری��ن آم��ار وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، تولید 
خودروهای پژو 206، پژو 405 انژکتوری، س��مند دوگانه سوز، رانا، پژو 
پارس، نیسان تیانا، ام وی ام 315، ام وی ام 315 اچ، نسیم و صبا و تیبا 

در شهریور ماه امسال افزایش یافته است. 

اخبار مهم جهان

رشد 7 درصدی ارزش 
معامالت سهام

میلی��ون   661 و  میلی��ارد   3
س��هم به ارزش 17 هزار و 171 
میلی��ارد ریال در ب��ورس اوراق 
بهادار تهران در هفته منتهی به 

10 مهرماه معامله شد.
ب��ه گزارش مه��ر، در هفته 
منته��ی ب��ه 10 مهرماه، س��ه 
میلیارد و 661 میلیون س��هم 
 171 و  ه��زار   17 ارزش  ب��ه 
میلیارد ری��ال در بورس اوراق 
بهادار تهران معامله ش��د. طی 
روز کاری س��ال جاری،   129
بازدهی  اوراق به��ادار  ب��ورس 
نصی��ب  را  درص��دی   7۴.8

فع��االن ای��ن ب��ازار ک��رد.
در هفته منته��ی به 10 مهر 
امسال، 1۴8 هزار و ۴59 خریدار 
در ۴33 هزار و 38۴ دفعه به داد 
و س��تد پرداختند. این در حالی 
اس��ت که در هفته یاد شده، سه 
میلیارد و 6۴3 میلیون س��هم به 
ارزش 16 ه��زار و 931 میلی��ارد 
ری��ال به ص��ورت خ��رد و بلوک 

خریداری شده است.

قضایه  قوه  رئیس  بخشنامه 
چک  دارنـدگان  دربـاره 

بالمحل 
قضایی��ه  ق��وه  رئی��س 
روس��ای  و  دادس��تان ها  از 
ت��ا  خواس��ت  دادگس��تری ها 
مش��خصات افرادی ک��ه دارای 
چ��ک بامحل بوده و منتهی به 
صدور کیفرخواس��ت شده است 

را ارائه کنند.

تالش گمرک برای جلوگیری 
از انباشت کاال در گمرک

ن  س�����یا با کر د  مس����ع�و
رئی��س کل گم��رک ای��ران از 
برای  ت��ازه  اقدام��ات  انج��ام 
خبر  گمرکی  امور  روان سازی 
داد و گف��ت: ت��اش مدیریت 
گم��رک در دوره جدی��د آن 
و  ایجاد تسهیات  با  است که 
انباشت  از  مناس��ب،  امکانات 
جلوگی��ری  گم��رک  در  کاال 
ش��ود و ترخیص محموله های 
تجاری با س��رعت و س��هولت 

انجام ش��ود.
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مردم داری و اخالق 
سرلوحه کار پلیس قرار گیرد

فرمانده نی��روی انتظامی با بیان اینکه فرصت 
برای به رخ کش��یدن توانمندی ه��ای مادی ناجا 
در تم��ام طول س��ال باقی اس��ت، تأکید کرد: از 
هفت��ه ناجا بای��د برای ارتباط ب��ا مردم و اخاق 

مداری اس��تفاده ش��ود.
سردار اس��ماعیل احمدی مقدم در مراسم صبحگاه 
روز آغازین هفته نیروی انتظامی، رشد و ارتقا و افزایش 
خدمتگزاری و مردمی شدن این نیرو را از جمله اقدامات 

انجام شده در هفته ناجا دانست.
وی تمرک��ز بر ارتب��اط با مردم را ن��ه فقط برای 
عرض��ه توانمندی ها و قابلیت ها دانس��ت بلکه ارتباط 
عاطفی با مردم برای درک شهروندان در جهت رشد 
خدمات ناجا را از جمله وظایف نیروهای انتظامی در 

هفته ناجا عنوان کرد.

توافق اولیه ایران و مصر 
برای برقراری مسیر پروازی

رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در دیدار با 
س��فیر مصر در ایران، برقراری خط مستقیم پروازی 
بین دو کشور بررسی و مورد توافق اولیه قرار گرفت.
به دنبال سفر هیات ایرانی به ریاست خلبان پهلوانی برای 
شرکت در سی و هشتمین اجاس مجمع عمومی ایکائو که 
در اول مهرماه جاری برگزار شد، رؤسای سازمان هواپیمایی 
کشوری ایران و مصر پیرامون گسترش همکاری های حمل 
ونقل هوایی، افزایش و برقراری مسیرهای پروازی بین دو 
کشور گفت و گو کردند. حمیدرضا پهلوانی اظهارکرد: پیرو 
مذاکرات صورت گرفته با رییس س��ازمان هواپیمایی 
کشوری مصر ودیدار با سفیر مصر در ایران و نماینده 
وزارت خارجه کش��ورمان، هماهنگ��ی برای برقراری 
خط مس��تقیم پروازی در مسیر تهران - قاهره مورد 

توافق اولیه دو کشور قرار گرفت.
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مع��اون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان میراث فرهنگی 
و گردش��گری از بررسی لغو و تس��هیل صدور روادید با 
کشورها در کمیسیون های دولت خبر داد که گردشگران 
کش��ورهای همسایه، آسیای ش��رقی و کشورهای غربی 

برای ورود به ایران در اولویت هستند.
محمدعلی نجفی در پاس��خ به اینکه آیا طرح دولت 
ده��م برای لغو روادید با 60 کش��ور جهان در این دولت 
پیگیری خواهد ش��د یا خیر؟ گفت: این طرح تا مراحلی 
در دولت قبل، پیگیری ش��د اما متأسفانه بی نتیجه ماند 
م��ا موضوع را پیگیری می کنیم ام��ا نه اینکه عینًا برای 

60 کشور لغو روادید داشته باشیم.
وی ادام��ه داد: برای بعضی کش��ورها بای��د لغو روادید 
انجام شود و برای برخی دیگر از کشورها، تسهیل در صدور 
روادید، صورت گیرد که این موضوع را در دستور کار دولت 
داریم و همین هفته در یکی از جلس��ات کمیس��یون های 

دولت مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.
مع��اون رئی��س جمه��ور درب��اره کش��ورهای هدف 

گردش��گری ایران که دارای اولویت برای لغو یا تس��هیل 
صدور روادید هس��تند، اظهار داش��ت: بیش��تر توجه به 
کشورهای همسایه اس��ت، بعد از آن کشورهای آسیای 
ش��رقی. مثًا یکی از اولویت های ما کش��ور چین است 
و در هفت��ه ج��اری س��فیر ایران در چی��ن را فقط برای 
همین منظور خواس��ته ایم به ایران بیاید تا در این باره 
گفتگ��و کنیم که چطور می توانی��م از بازار بزرگ چین 
در گردش��گری که س��ال گذش��ته حدود 100 میلیون 

گردشگر داشته، استفاده کنیم.
رئی��س س��ازمان میراث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری اف��زود: ژاپن هم کش��ور مهمی ب��رای جذب 
گردشگر به ایران است، مالزی و اندونزی نیز اهمیت دارند.

نجفی تصریح کرد: ما در زمینه جذب گردشگر به ایران به 
کشورهای غربی هم نظر داریم به خصوص اینکه بخش عمده 
گردشگران فرهنگی در کشورهای غربی هستند، کسانی که 
واقعاً شیفته میراث فرهنگی ایران هستند بنابراین در اولویت 

های جذب گردشگر، به آن سمت هم توجه می کنیم

لغو روادید با کشورها در دستور کار دولت

مدیرعامل راه آهن اعام کرد: تا پایان امس��ال س��رعت حرکت قطارهای تهران – مش��هد به 160 کیلومتر در ساعت 
می رسد و پیرو آن متعهد می شویم برای هر میزان تاخیر به مسافران خسارت پرداخت کنیم.

محس��ن پورس��ید آقایی - معاون وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر س��اماندهی بخش های مختلف ریلی گفت: با 
شرایط فعلی حوزه ریلی هیچ گاه توان رقابت با بخش جاده را ندارد.

وی با بیان اینکه در س��ال های گذش��ته موضوع س��یر و حرکت در راه آهن به خوبی مدیریت ش��ده اما به بخش 
بازرگانی توجه جدی نشده است، افزود: در این دوره بنا داریم برای تغییر در روند بار و افزایش ظرفیت شبکه ریلی 

ضمن برطرف کردن مشکات بخش خصوصی، بخش بازرگانی شرکت های خصوصی باری ریلی تقویت شود.

افزایش سرعت قطارهای تهران - مشهد به 160کیلومتر



ب��ه گزارش ایرنا، دیپلمات هاي اروپایي درگفت و گ��و با رویترز اعام كردند كه دولت هاي غربي 
در حال بررس��ي این موضوع هس��تند كه با غني سازي اورانیوم موافقت كنند. آنها به عنوان بخشي 
ازیك توافق هس��ته اي در چارچوب آنچه كه تهران اعام كرده است خواهان به نتیجه رسیدن این 

موضوع طي شش ماه هستند. 
لینكویس��یوس وزیرخارجه لیتواني که کش��ورش ریاس��ت ادواري اتحادیه اروپا را تا پایان سال 
جاري میادي بر عهده دارد به رویترز گفت: معتقدم بخشي از بازي این است كه اگر ایراني ها صلح 
آمیز بودن آنچه انجام مي دهند را اثبات كنند، به نظر من، براي آنها ممكن خواهد بود تا این )حق( 

را كسب كنند. 

 احتمال موافقت غرب با برنامه غني سازي ایران

تواضع و فروتنی چیست؟
امام هادی)ع( فرمودند: تواضع و فروتنى چنان است که 
با مردم چنان رفتار کنى که دوست دارى با تو رفتار کنند.

w غرق ش�دن کش�تی مهاجران 
در ايتالي�ا با بيش از صد کش�ته 

و200ناپديد
امپرياليستی  w چامسکی:قدرت 

آمريکا رو به کاهش است
 

w مطمئن باشيد آنتن های تلفن 
همراه بی ضرر است

w مردم به کاه�ش و تثبيت نرخ 
ارز رای دادند

w تعطيلی دولت ف�درال آمريکا 
وارد روز پنجم شد

w بح�ران آفرين�ان ، خود اس�ير 
بحران شدند

w کميته روابط خارجی سنا: فشارها 
عليه ايران نبايد متوقف شود

w اختصاص ۱0 و نيم ميليارد دالر 
برای تامين کاالهای اساسی

مرکزی  بان�ک  w دس�تور جديد 
برای ممنوع الخروجی ها

w 2 م�اه ديگر تحريم ه�ا کامال 
برداشته می شود

w راه ان�دازی ات�اق مش�ترک با 
آمريکا در بهمن ماه

تومان�ی  ميلي�ون  w بده�ی 260 
رياست جمهوری به صندوق دولت

w ط�رح برخی نماين�دگان برای 
حذف يارانه ۳ دهک

اينترن�ت  س�رعت  w افزاي�ش 
نزديک است

w استفاده ابزاری از تصاوير زنان 
در تبليغات چاپی ممنوع شد

w روحانی روی جلد تايم
w دع�وت پادش�اه عربس�تان از 

هاشمی برای مراسم حج

w هاش�می: ش�به دولت�ی ها به 
جای بخش خصوصی فعال شدند

w ادامه ثبات قيمت مس�کن در 
ماه های آينده

11

مردی مقابل کنگره آمریکا 
خودسوزی کرد

ی��ک روز بعد از کش��ته ش��دن یک زن 
مقابل کنگره با گلوله پلیس در برابر چشمان 
کودکش، یک مرد نیز روز جمعه در نقطه ای 

نزدیک به کنگره امریکا خودسوزی کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، این مرد 
در فضای س��بز مقاب��ل س��اختمان کنگره 

آمریکا خود را آتش زد.
به گفته سخنگوی اداره پلیس واشنگتن، 
وقتی نیروهای پلیس به صحنه رسیدند این 

مرد هنوز به  هوش بود و نفس می کشید. 
ب��ه گ��زارش ش��بکه تلویزیون��ی بی بی 
س��ی، تعطیلی دولت آمری��کا در حالی وارد 
چهارمین روز خود ش��د ک��ه رئیس مجلس 
نمایندگان بر ادام��ه مخالفت خود با الیحه 

بودجه پیشنهادی اوباما تاکید کرد.

وزیر دفاع آمریکا: احتمال تعامل با 
ایران وجود دارد

وزیر دفاع آمری��کا از منتفی نبودن احتمال 
تعامل با ایران خب��ر داد. چاک هیگل، وزیر 
دف��اع آمریکا اعام کرد ک��ه احتمال تعامل 
با ای��ران وجود دارد. وی ف��زود که موضوع 
تعامل با ایران به معنی شکس��ت نباید تلقی 

شود. 
اظه��ارات هی��گل پس از  س��خنان تند 
مشاور امنیت ملی این کش��ور درباره ایران 
صورت گرفته که پس از حس��ن نیت ایران 
در موضوع هسته ای انتقادات بسیاری را در 
بر داش��ته اس��ت. البته برخی معتقدند که 
س��فر بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی به آمریکا یکی از عوامل تغییر 
لحن مقامات ارشد آمریکایی درباره ایران و 

فعالیت هایش بوده است.
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اس��امي بازیكنان دعوت ش��ده به اردوي تداركاتي تیم ملي فوتبال بزرگس��االن از س��وي كارلوس 
كي روش اعام شد.

رحمان احمدي، حامد لك، دانیال داوري، مهرداد بیت آشور، حسین ماهیني، پژمان منتظري، سید 
جال حسیني، امیر حسین صادقي، شجاع خلیل زاده، احسان حاج صفي، هاشم بیگ زاده،محمدرضا 
خانزاده، مهرداد پوالدي،جواد نكونام، امید ابراهیمي، آندرانیك تیموریان، محمد نوري، مجتبي جباري، 
اشكان دژاگه، رضا قوچان نژاد، سردار آزمون، كریم انصاري فرد، مسعود شجاعي، محمدرضا خلعتبري، 
علیرضا جهانبخش، یعقوب كریمي و خسرو حیدري 27 بازیكن دعوت شده به تیم ملي فوتبال هستند. 
اردوي تداركاتي فوق به منظور حضور ملي پوشان براي دیدار مقابل تایلند برگزار مي شود.  دیدار دو تیم 

ملي ایران وتایلند روز بیست و سوم مهرماه برگزار مي شود.

كي روش 27 بازیكن را به اردوي تیم ملي فوتبال دعوت كرد

به گزارش روابط عمومی س��ازمان حج و زیارت از مکه مکرمه س��اعت 1 بامداد دیروز دومین کاروان 
جانبازان انقاب اس��امی که آخرین گروه اعزامی این عزیزان نیز است پس از زیارت حرم شریف نبوی 
)ص( و ائمه مظلوم بقیع)ع( وارد مکه ش��دند و در محل اقامتش��ان)هتل لولو البرهان( مورد اس��تقبال 
مس��ئولین بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج وزیارت، رئیس س��تاد مکه مکرمه، رئیس و مسئولین 
موسس��ه مطوفین حجاج ایرانی و مس��ئولینی از مرکز پزشکی حج وزیارت و کاروان نخست اعزامی قرار 

گرفتند. 

ورود دومین کاروان جانبازان سرافراز به مکه مکرمه

جمهوری

جام جم 

کیـهان 

رسالت 

آرمان 
روابط 
عمومی

خراسان

ایران 

جوان

شرق

دنیای 
اقتصاد

آفرینش
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اذان ظهر: 12/06
اذان مغرب :1۷/3۷

اذان صبح فردا: 5/15
طلوع آفتاب: 6/34

اذان ظهر: 12/05
اذان مغرب :1۷/41

اذان صبح فردا: 5/12
طلوع آفتاب: 6/29

معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

خدایا چه س��عادت بزرگی نصیبم 
کردی که در 27 س��الگی مهمان 
تو باش��م! عاش��قانه تو را ستوده و 
اش��ک ش��وق می ریزم. پس ما را 

حاج��ی نگ��ه دار. 
علی شاهسون 
کاروان 240۳۱ شيراز 

خ��دا اگر ما بد کنی��م تو را بنده 
های خوب زیاد است اما اگر تو مدارا 
نکن��ی م��ا را خدایی دیگر نیس��ت. 

التماس دعا
 غالمرضا شريف مقدم 
کاروان ۳9009 قائنات

ی��ا رب بنای عفو گ��ر نبود این 
هم��ه در از چه گش��ودی به روی 
ما... گوی��ا مرا خوان��دی. اْدُعوِني 

َأْس�َتِجْب َلُكْم...
 یک صبح به اخاص بیا بر در ما 
 گر کام تو بر نیامد آن گه گله کن
 ۱9448 مشهد

خدایا ج��ال احمد خویش را 
خس��ی در میقات نامی��د. من که 
آن خ��س نیز نیس��تم خود را چه 

بنام��م؟! 
يک رو سياه گنه کار

گفت�م: یقین چیس��ت و معنای 
آن کدام است؟

گفت: اگر معرفت و شناخت به مرحله 
ای برسد که به هیچ وجه شک و تردید در 
آن نباشد، به آن یقین می گویند؛ به تعبیر 
دیگر، یقین، شناخت مطابق با واقع است که 
در آن جهلی وجود نداشته باشد. البته یقین 
بسیار کم است و کمترین روزی ای است 
که بین بندگان تقسیم شده است؛ چنانکه 

امام رضا )ع( می فرماید: 
لم يقسم بین العباد شیٌء اقل 

من الیقین.
از این رو ممکن است عده ای ظن 
را یقی��ن پندارند و ب��ه همین جهت 
شبهه و شک در آن نفوذ خواهد کرد.

اینجا، فضایی است که برای انعکاس 
دلنوش��ته ها، خاط��رات، تجربیات و 
عکس ه��ای دیدنی زائران از س��فر 
حج اختصاص یافته است. می توانید 
مطال��ب خود را از طری��ق پیامک و 
یا از طریق پس��ت الکترونیک نشریه 

برای ما ارسال کنید.

مزدلفه 
مزدلف��ه نامی��ده ش��ده چ��ون از 
»ازدالف« م��ی آی��د و ازدالف یعنی 
نزدیکی و همگرایی اس��ت و خداوند 
متعال در قرآن می فرماید: »َوُأْزِلَفِت 
« یعنی بهش��ت به  اْلَجنَّ�ُة ِلْلُمتَِّقي�نَ
متقین نزدیک شد و در حدیث شریف 
آمده» اذا اسلم العبد و احسن اسامُه 
ُر الل عنه کل س��یئته ازلفها« اگر  یکفُّ
بنده ای اسام آورد و اسامش را پاس 
ب��دارد خداوند هر گناهی را که به آن 

نزدیک شده است را می پوشاند.
مزدلفه شاید به دلیل نزدیکی اش 

به منی مزذلفه نامیده شده است.
شب مزدلفه از ش��بهای مبارک 
است زیرا حجاج پس از وقوف عرفه 
در شب دهم در آن بیتوته می کنند 
و در آن ش��ب حج��اج ب��ه یکدیگر 
نزدیک می ش��وند و خدامند بزرگ 
م��ی فرماید»َوَأْزَلْفَنا َثمَّ اْلَخرِ يَن« و 
در اینج��ا ازلفنا به معنای »جمعنا« 

یعنی جمعشان کردیم آمده است.
حجاج در وادی مزذلفه س��نگ 
برای رجم ش��یطان جمع آوری می 
کنن��د. بیتوته در مزذلف��ه ترجیحا 
واجباس��ت و کی که مزدلفه را ترک 

کند باید گوشفند قربانی نماید.
روزنامه المدينه
ترجمه سيد محسن ساری

عکس روز

مکه مکرمه - عرفات

w w w . h a j j . i r

تطهیر جسم و جان
همه عبادات و فروع دین یکجا در وقت معینی در عبادت حج نهفته اس��ت 
و عاوه بر آن حج دعوتی اس��ت که از س��وی خدای متع��ال انجام گرفته و 
مومنین با س��فر زیارت بیت الل الح��رام ، به دعوت پروردگار عالمیان لبیک 
می گویند و لذا باید قدر این نعمت را بدانند. و در دنیایی که تاش می شود 
تا انس��انها را از معنویات و معارف اله��ی دور نمایند ، وجود مومنانی که در 
این محیط تصمیم گرفته اند تا به سفر معنوی حج بروند ویکی از بزرگترین 

عبادات خداوند متعال را انجام دهند ، بسیار مغتنم و با ارزش است.

نماز مدام

ید الل گودرزی 

 بیا مرا به نمازی مدام دعوت كن
 مرا به بقعه سبز مدینه نبوی
 ببار بر سرم از »ناودان« رحمت، مهر
 سكوت »زمزم« قلب مرا بر آشوبان
تمام حرف من این است، ای خدای بزرگ!

ی تمام دعوت كن به بیكرانی حجهّ
برای عرض درود و سام دعوت كن
مرا به خلوت آن بار عام دعوت كن

به»سعی« عشق و »صفا«ی قیام دعوت كن!
مرا به كعبه عالی مقام دعوت كن!
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