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 يكی از وظايف بزرگ مسلمانان، پی بردن به اين واقعيت است كه حج چيست؟
يك��ی از وظايف بزرگ مس��لمانان، پی بردن به اين واقعيت اس��ت ك��ه ... چرا برای 
هميش��ه بايد بخش��ی از امكانات مادی و معنوی خود را برای برپايی آن)حج( صرف 
كنن��د خالصه، همه مس��لمانان باي��د در تجديد حيات حج و ب��از گرداندن آن ... به 

صحنه های زندگی شان كوشش كنند.

رهبر معظم انقالب اسالمی: 

از تحرک دیپلماسی 
دولت حمایت می کنیم

هفتمین مراسم مشترک دانش آموختگی، تحلیف و 
اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاههای افسری 
ارتش جمهوری اسلالمی ایران، روز شنبه با حضور 
حضلرت آیلت اهلل خامنله ای فرمانده کل قلوا، در 

دانشگاه هوایی شهید ستاری برگزار شد.
حضرت آیلت اهلل خامنه ای در سلخنانی در 
ایلن مراسلم، ورود به ِسللک نیروهای مسللِح 
شلجاع و نام آور جمهلوری اسلالمی ایران را، 
برای جوانان تازه وارد، افتخار آمیز دانسلتند و 
با اشلاره به لزوم تقویت آمادگی ها و استحکام 
دفاعی نیروهای مسللح در کنار تقویت سلاخت 
درونلی نظلام اسلالمی و وحلدت مللی، تأکید 

کردند: ملا از تحرک دیپلماسلی دولت از جمله 
سلفر نیویورک حمایت می کنیلم زیرا به دولت 
خدمتگلزار اعتملاد داریلم و بله آن خوشلبین 
هسلتیم اما برخی از آنچه که در سفر نیویورک 
پیلش آملد بجا نبود، چلون ما دوللت امریکا را 
غیرقابلل اعتملاد، خودبرتربیلن، غیرمنطقلی و 

عهد شلکن می دانیم. 
رهبر انقالب اسلالمی افزودند: ما به مسئولین 
خودملان اعتماد داریلم و از آنها ملی خواهیم با 
دقلت و با مالحظه همه جوانلب، گام ها را محکم 

بردارند و منافع ملی را به فراموشی نسپارند.
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گردهمایی 
1400 نفر از یاوران 

حجاج در مکه
گردهمايی بزرگ ياوران حجاج 
با حض��ور يک هزار و 400 نفر 
از زائران��ی ک��ه لب��اس ياوران 
حج��اج به ت��ن کرده اند، صبح 
دوش��نبه در س��الن اجتماعات 
بعثه  اس��تقرار  اقامت��گاه محل 
مق��ام معظم رهب��ری در مکه 

مکرمه برگزار ش��د.
والمس��لمين  حجت االس��الم 
س��يدعلی قاضی عس��کر در جمع 
ياوران حجاج، بر برنامه ريزی صحيح 
برای بهره من��دی زائران از برکات 
حج تاکي��د ک��رد و از روحانيون 
کاروان ها خواس��ت تا ع��الوه بر 
بي��ان احکام و مناس��ک حج، به 
بصيرت افزاي��ی زائ��ران نيز توجه 
کرده و معارف و اسرار اعمال حج 

را نيز به آنها منتقل کنند.

سرپرست حجاج 
ایراني وارد مكه 

مكرمه شد
نماينده ولي فقيه و سرپرست 
حجاج ايراني، شامگاه شنبه ۱۳ 
مهرماه پس از ِاحرام در مس��جد 
ايراني  با زائران  ش��جره، همگام 

عازم مكه مكرمه شد.
سرپرس��ت حجاج ايراني بيت 
اهلل الح��رام در ب��دو ورود به مكه 
مكرمه در اقامتگاه دارهادي مكه 
م��ورد اس��تقبال آق��ای مهندس 
سعيد اوحدي رئيس سازمان حج 
و زيارت و جمعي از مسئولين بعثه 
و سازمان حج و زيارت، ستاد مكه 
مكرمه، دفتر نمايندگي س��ازمان 
حج و زي��ارت در عربس��تان قرار 

گرفت.



ایران باز هم کره را برد و قهرمان آسیا شد
تی��م ملی والیبال ایران با پیروزی برابر کره جنوبی در فینال رقابت های 

قهرمانی آسیا، برای دومین بار روی سکوی قهرمانی قرار گرفت. درس بزرگ توحید
هيچک��دام از عب��ادات ب��ه 
اندازه حج جامع و کامل نيست.
در حج هم اصول دين قرار دارد.

 وه��م ف��روع دين.ح��ج يک 
عبادت محض نيست بلکه با ابعاد 
اجتماعی وسياسی پيوند وثيقی 
دارد. ح��ج ه��م دارای صورت��ی 
اس��ت که در مناسک آن خالصه 
می شود و هم دارای مغزی است 
که روح آن توحيد آن است"بنی 
االس��الم علی الکلمتي��ن کلمه 
با  التوحيد و توحيدالکلمه”،حج 
شرک و بندگی ارباب ها و قدرت 
هاو همه رب النوع ها وهواپرستی 

ها ناسازگار است.
اساس��ا ح��ج م��ی گذاريم تا 
رها ش��ويم ،آزاد شويم،بنده خدا 
شويم و به همه نه بگوييم ولبيک 
ب��ه خ��دا بگوييم و بن��ده خدای 
کريم ش��ويم،نه بن��ده زر و زور و 
تزويرلئيمان.بندگی نيز آداب دارد 
ومجاه��دت می خواهد،همانطور 
ک��ه ماه رمض��ان تمري��ن تقوا و 
و  محرم��ات  از  خويش��تنداری 
معاصی است حج نيز پايه توحيد 
اس��ت.حاجی نه با زبان که با دل 
بايد موحد شود وروح توحيد در 

قلب و روح وی جاری شود.
توحيد نظری و توحيد عملی 
مهمترين وجه های اين سير افاق 
و انفاس��ی است.هم ايمان قلبی به 
خدای متعال و ه��م اينکه خدا را 
در همه احوال موثر بداندوبداند که 
“ال موثر فی الوجود اال اهلل” و...

آثار اين روح توحيدی بايد در 
عمل و رفت��ار اجتماعی ما ظاهر 
شود.توحيد نظری بايد در توحيد 

عملی نمود و بروز پيدا کند.
کس��يکه به طواف کعبه رفته 
است و مهر صاحب کعبه را در دل 
خويش جای داده است بايد هرچه 
رنگ غي��ر خداي��ی دارد را به دور 
افکند وخود را در محضر الهی حاظر 
و ناظرببيند و دل خود را خانه خدا 
بنمايد.اگر دل خانه خدا شد.آنوقت 
اس��ت که می توانيم بگوييم بنده 
خداييم وديگر حاضر نيستيم بنده 
هواه��ا و خواهش های نفس��انی 
شويم.مهمترين ثمره حج بنده خدا 
شدن است و درس بزرگ ابراهيم 
خليل قهرمان بزرگ توحيد،بندگی 

محض خداست والغير.

فرمانده 
کل قوا با 
اشاره به 

تهدیدهای 
مکرر و 

مشمئز کننده 
دشمنان 

ملت ایران 
تأکید کردند: 

همه کسانی 
که عادت 
به تهدید 

زبانی ایران 
کرده اند، 

بدانند، پاسخ 
ما به هرگونه 

شرارتی بر 
ضد ملت 

ایران، 
پاسخی 
جدی و 

سخت 
خواهد بود.
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ادامه از صفحه اول
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه ای ب��ا تأکي��د بر 
استحکام ساخت درونی نظام اسالمی، خاطرنشان 
کردند: عناصر اصلی که از روز اول پيروزی انقالب 
اس��المی، حافظ اين انقالب و مل��ت ايران و مايه 
پيش��رفت بودند، توجه به آرمان های واالی نظام 
اس��المی و توجه به عزت ملی بوده است، بنابراين 
وظيفه همه مس��ئوالن و آحاد ملت، دفاع از عزت 

و هويت ملی است.
ايش��ان با اشاره به بدبينی و بی اعتمادی نظام 
اسالمی به امريکا، دولت امريکا را دولتی در پنجه 
صهيونيس��تها خواندند و گفتند: دولت امريکا در 
واق��ع در جه��ت منافع صهيونيس��ت ه��ا حرکت 
م��ی کن��د و از همه دنيا باج می گي��رد و به رژيم 

صهيونيستی باج می دهد.
رهبر انقالب اس��المی با تأکي��د بر اينکه ملت 
ايران هيچگاه تهديد برای هيچ کش��وری نيس��ت 
اما اس��تحکام نيروهای مس��لح را مهمترين عامل 

برای حفظ امنيت نظام اسالمی می داند، افزودند: 
نيروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسيج و نيروی 
انتظامی بايد حصار مس��تحکمی در مقابل توطئه 

های دشمنان باشند.
فرمانده کل قوا با اش��اره ب��ه تهديدهای مکرر و 
مش��مئز کننده دش��منان ملت ايران تأکيد کردند: 
همه کسانی که عادت به تهديد زبانی ايران کرده اند، 
بدانند، پاسخ ما به هرگونه شرارتی بر ضد ملت ايران، 

پاسخی جدی و سخت خواهد بود.
حض��رت آيت اهلل خامنه ای افزودند: ملت ايران، 
هم، سرس��ختی خ��ود را در راه دف��اع از آرمان ها و 
مناف��ع خود نش��ان داده و هم، مي��ل و رغبت خود 
به س��المت و صلح و همزيس��تی را زيرا اين دو، در 
کنار يکديگر هستند. ايش��ان در پايان از رشادتها و 
جانفشانی های ارتش جمهوری اسالمی ايران بويژه 
نيروی هوايی، در هشت سال دفاع مقدس تجليل و 
ياد و خاطره ش��هدای گرانقدر دفاع مقدس از جمله 

شهيدان بابايی و ستاری را گرامی داشتند.

حضرت آیت اهلل جوادی آملی - میدان معابده
0595975376  0595976287 

حضرت آیت اهلل شبیری زنجانی - عزیزیه، خ هتل کنکورد، کوچه 
اول دست راست، داخل کوچه، فرعی اول دست چپ)ساختمان بعثه آیت 

اهلل سیستانی(
0543137774  0569700152 

حضرت آیت اهلل حائری - عزیزیه جنب هتل مکه کنکورد
0563767068

حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی- عزیزیه، خ هتل کنکورد، کوچه 
اول دست راست، داخل کوچه، فرعی اول دست چپ)ساختمان بعثه آیت 

اهلل سیستانی(
0541654188 

حضرت آیت اهلل حکیم - عزیزیه، پشت سوپر مارکت نوری، شارع العلوم
0535528966  0503802499  0530932503

حضرت آیت اهلل فیاض- عزیزیه، خ هتل کنکورد، کوچه اول دست 
راست، داخل کوچه، فرعی اول دست چپ)ساختمان بعثه آیت اهلل 

سیستانی(

0545736847

حضرت آیت اهلل سبحانی - میدان معابده، روبروی مسجد االجابه
0583402149 

حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی- میدان معابده، جنب پل هوایی
  0503407556  0500881246

حضرت آیت اهلل سیستانی - عزیزیه، خ هتل کنکورد، کوچه اول دست 
راست، داخل کوچه فرعی دست چپ) ساختمان بعثه سیستانی(

0553703117 

حضرت آیت اهلل موسوی اردبیلی - عزیزیه، خ هتل کنکورد، 
کوچه اول دست راست، داخل کوچه، فرعی اول دست چپ)ساختمان 

بعثه آیت اهلل سیستانی(
0531971107 0568141644 

حضرت آیت اهلل شاهرودی - میدان معابده، جنب پل عابر پیاده، کوچه 
پشت محطه میاه بحر العیون

0532832235  

حضرت آیت اهلل نوری همدانی - میدان معابده، اولین کوچه بعد 
از بانک ریاض، منزل حاج داود، طبقه اول

0532346108  0532346108 

حضرت آیت اهلل وحید خراسانی  - عزیزیه
0508179085  0508179154  0507658016  0507658603 

شماره تماس بعثه های مراجع عظام تقلید) دامت برکاتهم( مستقر در مکه مکرمه

اخـــــــــبار   سرمقاله
محمد رضا جمالی



نصراهلل فرهمند در گفتگو با خبرنگار ستاد اطالع رسانی حج 92، درباره جزئيات انتقال 
زائران ايرانی از مدينه به مکه گفت: خدمات نقل زائران از مدينه به مکه توس��ط چهار 
شرکت بزرگ و مطرح عربستان اعم از شرکت دولتی نقل الجماعی، ابو سرحد، حافل و 
رواحل که بهترين ناوگان های حمل ونقل را دارند ارائه می شود. اتوبوس های اين شرکت ها 

غالبًا نو هستند يا اينکه حداکثر چهار سال است در چرخه مصرف قرار گرفته اند.
رئيس ستاد مدينه با اعالم اينکه زائران ايرانی مدينه اول توسط ۱45 پرواز وارد شهر 
پيامبر )ص( شده اند، گفت: اين پروازها مربوط به سه شرکت هواپيمايی ايران اير، ماهان 

و سعودی بوده که نيمی از آنها توسط شرکت هواپيمايی سعودی صورت گرفته است.
فرهمند، ميانگين تاخير در پروازهای رفت زائران مدينه اول امسال را ۱5 دقيقه اعالم 
کرد و گفت: البته بيشترين تاخير در ميان پروازهای زائران ايرانی مدينه اول، مربوط به 

پرواز زائران کرمانی بود که در اثر سانحه  فرودگاه کرمان با 8 ساعت تاخير انجام شد.
وی ميزان اقامت هر زائر در مدينه را برابر هفت روز اعالم کرد و گفت: البته زائران ممکن 

است ۱2 ساعت کمتر يا ۱2 ساعت بيشتر از اين مدت زمان را در مدينه گذرانده باشند.
رئيس س��تاد مدينه در اع��الم نتيجه بازديدهای ميدانی ک��ه از اقامتگاه های محل 
استقرار زائران کشورمان در مدينه اول داشته است، گفت: زائران عمومًا از تنوع و کيفيت 
غذا راضی هستند. افزايش تنوع ميوه ای که امسال به زائران عرضه می شود مورد استقبال 
قرار گرفته اس��ت. زائران درخواست داشتند که نوشابه کمتر توزيع شود لذا با توجه به 
اينکه امکان تغيير در نوع نوش��يدنی سر سفره وجود داشت، به جای نوشابه های شب، 

آب ميوه های پالپ دار توزيع شد. همچنين نان سبوس دار بر سر سفره زائران آورده شد.
نص��راهلل فرهمن��د با بي��ان اينکه تصميم��ی برای لغو ق��رارداد ب��ا هيچکدام از 
اقامتگاه های محل استقرار زائران ايرانی نداريم، افزود: با توجه به اينکه تعداد زائران 
امس��ال نسبت به سال گذشته کاهش پيدا کرده اس��ت، ساختمان های مناسبی در 
مدينه منوره در چرخه اسکان زائران قرار گرفت و خوشبختانه در هيچ کدام از آنها 
در مدينه اول مشکل خاصی ديده نشد که بخواهد بر روی نظرمان در خصوص اجاره 

آنها در سال های آتی اثر منفی بگذارد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: البته با توجه ب��ه تراکم جمعيت زائ��ر و کمبود امکانات 
کارگری در عربس��تان، در صورتی که مشکلی در اقامتگاه ها گزارش می شد، مديران 
و دس��تياران مس��کن در مناطق مدينه منوره تالش می کردند در اسرع وقت نسبت 

به رفع اشکال اقدام کنند.
فرهمند با بيان اينکه خوشبختانه هيچ بيماری واگيردار يا حادی در زائران مدينه اول 
گزارش نشد، تصريح کرد: تنها زائر ايرانی مدينه اول که همچنان در مدينه تحت مراقبت 
است، يک زائر زن است که در اثر سکته مغزی در کما به سر می برد و اکنون در بخش 

"سی سی يو" بيمارستان ملک فهد بستری است و نمی توان او را جابجا کرد.
رئيس س��تاد مدينه درباره ماموريت نيروهای س��تاد مدين��ه منوره پس از پايان 
مدينه اول و اعزام کليه زائران به مکه مکرمه گفت: همکاران س��تاد مدينه، در ادامه 
خدمت به ضيوف الرحمن در مکه مکرمه، به همکاران نقل و تردد، ستادهای فرعی، 

مشاعر مقدسه و کشتارگاه کمک می کنند.
فرهمند با اعالم اينکه عمليات مدينه دوم در حج 92 از بامداد 27 مهر ماه همزمان 
با ۱5 ذی الحجه آغاز می ش��ود، گفت: ۱۱ آبان ماه )28 ذی الحجه( آخرين زائران ايرانی 
مدينه دوم به ش��هر پيامبر )ص( وارد می ش��وند و آخرين زائر ايرانی نيز ۱8 آبان ماه )6 

محرم( از مدينه خارج خواهد شد.

17 مهر؛ خروج آخرین زائر مدینه اول از شهر پیامبر )ص(

گزارش رئیس ستاد مدینه از عملیات مدینه اول در حج 92

تواضع
ام��ام محمدباقر)ع( فرمودند: تواضع ، راضي بودن به 
نشس��تن در جایي اس��ت که کمتر از شانش باشد ، و 
اینکه به هر کس رس��یدي سالم کني ، و جدال را هر 

چند حق با تو باشد ، ترک کني .

نصراهلل 
فرهمند با 
بیان اینکه 
تصمیمی برای 
لغو قرارداد با 
هیچکدام از 
اقامتگاه های 
محل استقرار 
زائران ایرانی 
نداریم، 
افزود: با 
توجه به اینکه 
تعداد زائران 
امسال نسبت 
به سال گذشته 
کاهش پیدا 
کرده است، 
ساختمان های 
مناسبی در 
مدینه منوره 
در چرخه 
اسکان زائران 
قرار گرفت
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رئیس ستاد مدینه سازمان حج و زیارت با بیان اینکه از 23 شهریور تا بامداد 
11 مهر ماه، 30 هزار و 800 زائر ایرانی مدینه اول با 145 پرواز وارد فرودگاه 

مدینه منوره شدند، گفت: آخرین زائران مدینه اول در غروب روز  17 مهر 
ماه، مدینه منوره را به سمت مکه مکرمه ترک می کنند.

تقویم اعمال حجاج مشخص شد
زائران از عصر روز يکش��نبه آينده 2۱ مهرماه 
راه��ي عرفات ش��ده و ظه��ر پنجش��نبه 25 
مهرماه به اقامتگاه ه��اي خود در مكه مكرمه 

بازخواهند گشت.
ب��ه گزارش خبرنگار اعزام��ي پايگاه اطالع 
رس��اني حج به مكه مكرمه، دو رويت هالل در 
سال براي مسلمانان ش��گفتي آفرين و شادي 
زا خواه��د بود: ه��الل ماه ش��وال و هالل ماه 
ذي الحج��ه. اولي براي آنك��ه نويد عيد فطر را 
به همراه دارد و دومي به دليل آنكه ش��كوه و 

شروع خجسته حج را به ياد مي آورد.
 اكنون در آغاز ماه ذي الحجه چش��مان 
منتظر لحظه مي ش��مارد تا چند روز بعد در 
عرفات حضور خدا را در سراس��ر گيتي حس 
 كند و بندگي را با عبادت ديگرگونه آغاز نمايد.
ديروز يكش��نبه در عربس��تان س��عودي اول 
ذي الحجه اعالم ش��د. به اين ترتيب بر پايه 
تقويم عربس��تان، عيد قربان يك روز زودتر 
از ايران اس��ت، يعني روز س��ه ش��نبه )2۳ 
مهرماه( عيد قربان در عربس��تان خواهد بود.
بنابراي��ن گ��زارش، زائ��ران از عص��ر روز 
يكش��نبه هفته آينده 2۱ مهرماه راهي عرفات 
شده و ظهر تا غروب روز دوشنبه را در عرفات 
وق��وف مي كنند و روز س��ه ش��نبه عيد قربان 

خواهد بود.
شرح تقويم اعمال زائران بيت اهلل الحرام به 

شرح ذيل است:
يكش��نبه 2۱ مهرم��اه- 8  ذي الحجه )يوم 
الترويه( - حركت به س��وي عرفات / به ترتيب 
كاروان ها از ظهر اعزام و تا ش��ب در چادرهاي 

عرفات استقرار خواهند يافت.
دوش��نبه 22 مهرماه - 9  ذي الحجه )روز 

عرفه( - وقوف در عرفات از ظهر تا غروب.
سه شنبه 2۳ مهرماه - ۱0 ذي الحجه )روز 
عيد قرب��ان( - وقوف در مش��عرالحرام تا طلوع 
آفت��اب / حركت به منا و انج��ام رمي، قرباني و 
تراش��يدن س��ر/ بيتوته در منا - چهارشنبه 24 
مهرماه - ۱۱  ذي الحجه - بيتوته در منا - رمي 

جمرات )پرتاب سنگ به شيطان سه گانه(.
پنجش��نبه 25 مهرماه - ۱2  ذي الحجه - 
بيتوته در منا - رمي جمرات )پرتاب سنگ به 
شيطان سه گانه( - حركت به طرف مكه پس 

از اذان ظهر.
اعمال مكه ك��ه عبارتند از ط��واف و نماز 
زيارت، س��عي بين صفا و مروه و طواف نساء و 
نماز پس از روز عيد قربان تا حداكثر پايان ماه 

ذي الحجه انجام پذيرد.
64  هزار زائر از جمهوري اسالمي ايران در 
مناسك معنوي حج تمتع امسال حضور دارند.

نگـــــــــــــــــــاه



عالوه بر مش��ترکات فوق، کعبه و مکة مکرمه داراي 
ويژگي هاي مهمي هس��تند ک��ه زمينه را ب��راي تحقق 
وح��دت به خوبي فراهم مي آورند. برخي از اين ويژگي ها 

عبارتند از:
1( امنیت

با دعاي ابراهيم خليل – علي نبينا و اله و عليه السالم 
-  که به خداوند عرضه داش��ت »َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد 
آِمنًا« )بقره : ۱26(، و پذيرش اين دعا توس��ط حضرت 
حق، ش��هر مکه به عن��وان محلي امن براي مس��لمانان 

جهان قرار داده شد.
همه کس��اني که براي انجام فريضه الهي حج به اين 

شهر وارد مي شوند، در امنيت کامل به سر مي برند:
}ِفیِه آیلاٌت َبیِّناٌت َمقلاُم ِإْبراِهیَم َو َمْن   

َدَخَلُه كاَن آِمنًا{  )آل عمران : 97( 
»در آن نش��انه هاي روش��ني اس��ت از جمل��ه مقام 

ابراهيم، پس هر که به آن درآيد ايمن است.«
اين امنيت به اندازه اي است که رسول خدا )ص( فرمود:

هر کس انساني را بکشد يا گناهي انجام دهد، سپس 
ب��ه حرم پناه آورد، تا وقتي در حرم اس��ت، در امنيت به 
س��ر مي برد، نبايد قصاص شود و وي را دستگير و اذيت 

نکنند و ... )الجعفريات، ص 7۱(.
نکت��ه قابل توجه آن اس��ت ک��ه امينت ح��رم، تنها 
انسان ها را ش��امل نمي ش��ود، بلکه حيوانات و پرندگان 
را ه��م دربرمي گيرد. عبداهلل بن س��نان مي گويد از امام 
ص��ادق)ع( معن��اي آي��ه )َو َملْن َدَخَللُه كاَن آِمنا( را 

پرسيدم، آن حضرت فرمود:
»َملْن َدَخَل اْلَحَرَم ِمَن النَّاِس ُمْسلَتِجیرًا ِبِه َفُهَو آِمٌن 
ْیِر َكاَن آِمنًا  ِمْن َسَخِط اهللَِّ َو َمْن َدَخَلُه ِمَن اْلَوْحِش َو الطَّ
ِملْن َأْن ُیَهاَج َأْو ُیْؤَذی َحتَّی َیْخُرَج ِمَن اْلَحَرِم« )تهذیب، 

ج5، ص 449(.
»هر ک��س از مردم به ح��رم پن��اه آورد و داخل آن 
شود، از خشم خداوند مصون است و هر حيوان وحشي و 
پرنده اي وارد آن گردد از هجوم و آزار ديگري ايمن است 

تا آنگاه که از حرم خارج شود.«
اي��ن امنيت، امنيتي پايدار و هميش��گي اس��ت 
و در هي��چ زماني نبايد به آن خدش��ه وارد ش��ود. 
رس��ول خدا)ص( در روز فتح مکه در س��خناني به 

م��ردم چني��ن فرم��ود:
»خداوند آنگاه که آس��مان ها و زمين را آفريد، مکه 
را حرم قرار داد و ت��ا برپايي قيامت اين حرمت پايدار 
اس��ت و براي هيچ کس پي��ش از من و پس از من روا 
نيس��ت تا اين حرمت را خدشه دار کند و براي من نيز 
جز س��اعتي از يک روز، حالل نش��ده است.« )کليني، 

ج4، ص226(.

2( ممنوعیت حمل سالح
مکه و حرم، ش��هر و منطقه  خالي از سالح قرار داده 
شده تا امنيت آن به طور کامل تحقق يابد. امام علي بن 

ابي طالب)ع( دستور داد:
ُیوِف ِإَلی اْلَحَرِم َو ال ُیَصلَِّینَّ َأَحُدُكْم  »اَل َتْخُرُجوا ِبالسُّ

َو َبْیَن َیَدْیِه َسْیٌف َفِإنَّ اْلِقْبَلَة َأْمٌن«
)صدوق، ص ۳5۳، ح۱؛ خصال، ص 6۱6(، 

»با شمشيرها به سوي حرم حرکت نکنيد و هيچ يک 
از شما هنگام نماز شمشير را مقابل خود قرار ندهند، چرا 

که قبله امن است )و کعبه و حرم منطقه امن است(.«
3( ممنوعیت ورود غیرمسلمان به حرم

قرآن در اين زمينه مي فرمايد:
»یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفال َیْقَرُبوا 

اْلَمْسِجَد اْلَحراَم َبْعَد عاِمِهْم هذا...« )توبه، 28(
»اي کس��اني که ايمان آورده ايد، مشرکان پليدند، و 
از اي��ن پس نبايد به مس��جد الحرام نزدي��ک و وارد آن 

بشوند...«
امام صادق)ع(  نيز فرمودند:

مَّلِة اْلَحلَرَم َو ال َداَر اْلِهْجلَرِة َو  »ال َیْدُخللُ َأْهلُل الذِّ
ُیْخَرُجوَن ِمْنَها«  )تفسير قمي، ج۱، ص59(

»اهل ذمه داخل در حرم و س��رزمين هجرت )مدينه 
منوره( نش��وند )و اگ��ر هم داخل ش��وند( از آنجا بيرون 

رانده مي شوند.«
اين ويژگي مي توان��د از ورود نااهالن به منطقه حرم 
جلوگي��ري نموده، يک نوع امين��ت روحي و رواني براي 

ساکنان ايجاد کند.
4( حفاظت از محیط زیست

در محدوده حرم، کندن گياه و درخت و صيد حيوانات 
ممنوع است. رسول خدا)ص( در روز فتح مکه فرمود:

»إن هذا البلد حرمه اهلل یوم خلق السماوات و 
األرض فهلو حرام بحرملة اهلل تعالی و إنه لم یحل 
القتال فیه ألحد قبلي و لم یحل لي إال سلاعة من 
نهار فهو حرام بحرمة اهلل إلی یوم القیامة ال یعضد 

شوكه و ال ینفر صیده«  )النهايه، ج2، ص75( 
»اين )مکه( ش��هري اس��ت که خداوند آن زمان که 
آس��مان ها وزمين را خلق کرد، ب��ه آن حرمت داد و اين 
حرمت تا روز قيامت باقي است، نه خار آن چيده شود و 

نه شکارش رمانده گردد.«
5( امنیت مالي

در محدودة حرم اگر مالي پيدا ش��ود، هيچ کس حق 
برداشتن آن را ندارد. پيامبر فرمود:

َفها... )همان( »... و ال َیْلَتِقُط ُلَفَطَتُه إالاّ َمْن َعرَّ
»يافته ش��ده در حرم برداش��ته نشود، مگر آن 
ک��ه کس��ي بخواهد اع��الن کند )ت��ا صاحب آن را 

بياب��د(.«

پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
از هرصاحب نعمتی نس��بت به آن نعمت س��ؤال خواهد شد )كه چگونه 

خرج كرده است( ، مگر آنچه در جهاد یا حج مصرف شود .
استفتاء

عمره:  واج�ب  چهارمی�ن 
سعي بین صفا و مروه

واجب اس��ت پس از طواف 
نم��از  ركع��ت  دو  خوان��دن  و 
طواف، ميان صفا و مروه سعي 
كن��د. س��عي عبارت اس��ت از 
راه پيم��ودن مي��ان آن دو، به 
گونه اي كه دور اول را از صفا 
ش��روع كند و در م��روه پايان 
م��روه  از  را  و دور دوم  ده��د 
تا صف��ا طي كن��د و به همين 
ص��ورت هفت دور را بپيمايد و 

در م��روه پاي��ان ده��د.
براي انجام س��عي بايد نيت 
كن��د. در نيت س��عي نيز مانند 
نيت احرام، بايد نوع عمل تعيين 
ش��ود و با قصد قربت و اخالص 
همراه باش��د. ولي داشتن وضوء 
و طهارت از جنابت و حيض در 

حال سعي الزم نيست.
از طواف  تأخير سعي پس 
و نماز تا ر وز بعد از آن جايز 
نيس��ت ام��ا تأخي��ر در انجام 
آن تا ش��ب همان روز مانعي 

ن��دارد.
س��عي،  انج��ام  زم��ان  در 
مروه  به س��وي  رفتن  هن��گام 
بايد روي به س��وي مروه و در 
هنگام رفتن به س��وي صفا، رو 
به سوي آن داشته باشد و اگر 
در ح��ال رفتن به طرف صفا يا 
مروه پش��ت به آن كرده، عقب 
عق��ب ب��رود س��عي او صحيح 
به  اما گرداندن صورت  نيست. 
چپ يا راس��ت يا به پشت سر 

مانع��ي ن��دارد.
انج��ام س��عي در طبقه دوم 
مسعي صحيح نيست، مگر آنكه 
برايش محرز باش��د ك��ه طبقه 
دوم مي��ان دو كوه واقع اس��ت 
نه باالتر از آن و كس��ي كه نمي 
توان��د در طبقه همكف س��عي 
كند، بايد براي خود نايب بگيرد 
و سعيش در طبقه دوم صحيح 

و مجزي نيست.
س��عي،  انج��ام  درهن��گام 
نشس��تن و خوابيدن در فاصله 
صف��ا و م��روه براي اس��تراحت 

حتي بدون عذر جايز است.
زيرزمين  س��عي در طبق��ه 

اشكال ندارد.
شوراي استفتاء بعثه مقام 
معظم رهبري
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ویژگي هاي حرم امن الهی
سید علي قاضي عسکر

مــعارف حـج



شیعه کیست؟
حضرت زهرا)س( فرمودن��د: اگر آنچه را 
كه ما اهل بیت دستور داده ایم عمل كنی 
و از آنچه نهی ك��رده ایم خودداری نمائی ، 

تو از شیعیان ما هستی وگرنه ، خیر.
اعمال عمره تمّتع)2(

در جلس��ه اول مّك��ه،  پس از اعم��ال عمره تمتع، 
مطالب زير به زائران گفته شود:

الف( هر كس نس��بت به اعمالی كه انجام داده، سؤال 
يا شبهه ای دارد، بپرس��د تا وظيفه اش مشخص شده و 

مطابق آن عمل كند.
ب( وض��ع نماز قصر يا تم��ام در مّكه و كيفيت جمع 
بين فتاوا، همان طور كه در بخش مدينه گذشت، يادآوری 

شود.
ج( چنانچه در عمره كمتر از ده روز در مّكه می مانند 
مس��افر هس��تند و در حج، چنانچه پيش از اعمال حج و 
رفت��ن به عرف��ات حداق��ل ده روز در مّكه اقام��ت دارند 
نمازش��ان تمام اس��ت و بالتبع در عرفات، مشعر الحرام و 
منا و پس از بازگشت به مّكه نيز، هر چند کمتر از ده روز 
بمانند، نماز تمام است و چنانچه پيش از رفتن به عرفات 
كمتر از ده روز در مّكه اقامت دارند، مس��افر هستند و در 
مش��اعر مقدس نيز نماز شكسته اس��ت و پس از اعمال و 
بازگشت به مّكه اگر حداقل ده روز در مّكه می مانند نماز 

تمام و گرنه مسافر هستند.
د( اعمال مس��تحب مّكه، مثل تالوت و ختم قرآن، طواف 

مستحب، نماز در مسجد الحرام يادآوری شود.
ه� ( كارهای حرام بين دو احرام، پس از تقصير عمره 

تمتع تا احرام حج، كه عبارت اند از:
* تراشيدن سر )به فتوای برخی از مراجع(.

* بي��رون رفتن از ش��هر مّكه )به فت��وای برخی از 
مراجع(.

* به جای آوردن عمره مفرده.
* صيد در حرم.

* كندن و بريدن گياه و درخت حرم.
اعمال عمره تمتع )3(

جزئيات مسائل ش��ّکيات طواف و سعی گفته نشود 
چون همين امر سبب شك بيشتر خواهد شد و به طور 
كلی گفته شود كه اگر شك و شبهه يا سؤالی پيش آمد، 
با ترديد ادامه ندهيد و حتمًا حكم مس��أله را بپرسيد و 
سپس مطابق وظيفه عمل كنيد و تنها اين مسأله تذكر 
داده شود كه اگر شك در تعداد دورهای طواف يا سعی 
پيش آيد و پای نقيصه در ميان باش��د، مبطل طواف و 
سعی است. يادآوری شود، چنانچه در عملی اشكالی به 
نظرتان رسيد يا مش��كل پيش آمد، با اعاده كل اعمال 
عمره مش��كل برطرف نمی شود و وظيفه تمام نخواهد 
ش��د، بلكه بايد مورد اشكال مشخص و چنانچه نياز به 

اصالح، تكميل يا اعاده بود، عمل شود.
مسجد الحرام، حياط وسط )كه كعبه در آن قرار دارد( 
و شبس��تان های اطراف است، مس��عی و محوطه اطراف 
مسجد كه سنگفرش شده و با ديوارهای نرده ای محصور 

است جزو مسجد نيست و احكام مسجد را ندارد.
هروله برای زنان مستحب نيست و چنانچه سهواً انجام 
دادند مبطل سعی نيست و برنگردند و نيز مردان اگر هروله 

را فراموش كردند، برای به جا آوردن آن بر نگردند.
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محمدحسین فالح زاده

راهنـــــــــــــــما

زائر ب��ا تمام وجود و همه توّجه قلبي و مش��تاقانه بايداز اين لطف خاّصي 
كه به او ش��ده، كه اجازه يافته به حريم پاك دوس��ت، و به منطقه نور، و 
ب��ه مرك��زي كه همه پيامب��ران و امامان و اولياء پيش��اني تواضع به خاك 
عب��ادت س��وده اند قدرداني كن��د، و قدرداني او به اين اس��ت كه پيش از 
س��فر، به حقايق و دقائق و اش��ارات و لطائف معنوي اين س��فر ملكوتي و 
مناس��ك روحاني آگاه ش��ود، تا حّجي صادقانه، با نّيت��ي خالصانه، و قلبي 
عاش��قانه انجام دهد، و براي هميش��ه در مدار محّبت محبوب قرار گيرد و 
مجذوب دوس��ت گردد، و از دسترس هوا و وهوس، و طغيان خواسته هاي 
نامش��روع، و شيطان هاي انس��ي و جّني بيرون رود، و جز خدا نخواهد، و 
جز خدا نبيند و جز براي خدا هزينه نش��ود، و تبديل به انس��اني گردد كه 

هم��ه دقايق عم��رش را در راه بندگي حق و خدمت به خلق به كار گي��رد.

w حقیقت حج
امام صادق )عليه الس��الم( مي فرمايد: »چ��ون آهنگ حج خانه حق كردي، 
دل خود را براي خدا از هر ش��اغل و حاجب تهي كن، آن چنان كه در اين سفر 
گرانقدر روحاني و معراج پر ارزش ملكوتي جز به حضرت دوست توجهي نداشته 
باش��ي. تمام امور خويش را اعم از م��ادي و معنوي به آفريننده خود واگذار، در 
تمام حركات و سكنات خود بر او تكيه كن و در برابر قضا و حكم و قدر او تسليم 
مح��ض ب��اش و دنيا و راحتي و آن مردمي را كه مان��ع از اين حركت معنوي تو 

هستند رها كن و خويش را از تمام حقوق خلق آزاد نما.«
مس��ئله با عظمت حج از اعظم مس��ائل الهيه و از مهم ترين برنامه هاي عالي 
مكتب انسان ساز اسالم است. مسلمانان جهان اگر به حقايق پرقيمت اين عمل 
عبادي اس��الم توجه كنند و برنامه هاي اين س��فر آسماني را، چنان كه شايسته 
اس��ت انجام دهند، در رفع بس��ياري از مش��كالت دنيايي، سياس��ي، اجتماعي، 

اخالقي و آخرتي خود موفق خواهند شد.

w تصفیه قلب از غیر حق
نتيج��ه فرامين ملكوتي حضرت صادق )عليه الس��الم( در ابتداي اين روايت 
اين است كه قبل از شروع سفر به داد قلب برسيد و اين بيت معنوي را از تمام 
آلودگي ه��ا و عي��وب و قيود پاك كنيد كه دِل گرفت��ار هوي و محبت هاي غير 
خدايي و دچار هّم و غم دنيا، اليق قرار گرفتن در حضور دوس��ت نيس��ت، كه 
حضرت يار حقيقت قلب و پاكي جان مي خواهد، نه آرايش ظاهر و قيافه جسم.

سفری که نصیب هر کس نمی شود 

قلبي عاشقانه و 
نیتي خالصانه براي 

حجي عارفانه 
توفیق سفر به سوي بیت اهلل، و اداي مناسك در كنار خانه محبوب، 
و عاشقانه هم چو پروانه به دور آن جایگاه رفیع گشتن، و دست نیاز 
به سوي بي نیاز برداشتن براي تحصیل سعادت دنیا و آخرت عنایت 

ویژه و رحمت خاص حضرت ارحم الراحمین و اكرم االكرمین 
است كه نصیب زائر مي شود.

كساني كه 
به حرم آن 
حضرت 
مشرف 
مي شوند، 
باید ادب 
حضور 
رسول 
گرامي )صلي 
اهلل علیه و 
آله و سلم( 
را مراعات 
كنند. اصوال ً 
انسان وزین 
با صداي 
بلند سخن 
نمي گوید، 
مگر ضرورتي 
آن را 
ایجاب كند



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
هرگاه كس��ی با مال غیر حالل به حج رود ، چون »لّبیك الّلهّم لّبیك« بگوید ، خداوند می فرماید : »ال لّبیك و ال 

سعدیك« )چه لّبیكی؟(.

زائران در ایام تشریق که از هشتم تا دوازدهم 
ذیحجه بطول می انجامد، در مشاعر مقدس عرفات، 

مزدلفه و منا حضور یافته و پس از انجام اعمال 
مربوطه به مکه بازمی گردند. در این روزها عالوه 
بر انتقال و جابجایی حجاج و استقرارآنان در این 

اماکن متبرک از برخی خدمات و رسیدگی ها 
از قبیل: تغذیه، بهداشت، تأسیسات و ... باید 
برخوردار شوند. روابط عمومی سازمان حج و 

زیارت برای آگاهی زائران عزیز ذکر چند نکته را 
در مورد بهره برداری شایسته از امکانات با توجه به 
محدودیت ها و ویژگی های آن ایام ضروری می داند:
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w اسرار عبادات
   زائ��ران بي��ت اهلل ه��ر عبادت��ي را که انجام 
مي دهند، راز و رمز بسياري از آنها برايشان روشن 
اس��ت. نماز کارهايي دارد. روزه دس��توراتي دارد، 
زکات و جهاد دس��توراتي دارد و... که پي بردن به 

منافع و فوايد اين دستورات، دشوار نيست.
   نم��از ذکرهايي دارد که معنايش روش��ن 

است. رکوع و سجودي دارد که تعظيم را تفهيم 
مي کند، و تشّهدي دارد که اعتراف را به همراه 

دارد و...
   روزه گرفتن پرهيز از مش��تهيات اس��ت. 
همدلي و همدردي و هماهنگي با مس��تمندان 
است. يادآوري مسأله فشار گرسنگي و تشنگي 
بعد از مرگ است. روزه گرفتن هم منافع فراواني 
دارد ک��ه منافع دنيايي )طبي( آن مش��خص و 
منافع روحي و معنوي اش معين اس��ت. زکات 
ک��ه انفاق، تعدي��ل ثروت و رس��يدگي به حال 
مس��تمندان و ضعيفان اس��ت. آنه��م منفعت و 
مصلحتش مش��خص اس��ت. جه��اد و مرزداري 
و دفاع مق��دس عليه تهاجم بيگان��گان، منافع 
فراواني دارد که پي بردن به آنها دشوار نيست.

   ليکن حج، يک سلسله از دستورات و مراسم 
و مناس��کي دارد ک��ه پي ب��ردن ب��ه راز و رمزش 
بسيار سخت است. معناي بيتوته کردن در مشعر، 
سرتراشيدن، بين صفا و مروه هفت بار گشتن و در 
بخش��ي از اين مس��افت َهرَوله کردن و... راز و رمز 

اينها پيچيده است; لذا جريان تعبد در حج بيش از 
ساير دستورات ديني است. مرحوم فيض از وجود 
مبارک رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله( نقل کرد 
ک��ه حضرتش در موقع لبيک گفتن به خدا عرض 
. خدايا من با  ة حقاًّا، تعباّداً و ِرقاّ کرد: لباّیک ِبَحجاّ
رّقيت و عبوديت محض، لبيک مي گويم و مناسک 
حج را انجام مي دهم. چون سّر بسياري از مناسک، 
با عقل عادي قابل تبيين نيست. چون روح تعّبد در 
حج بيش��تر است. لذا در هنگام لبّيک، عرض کرد: 
تعّبداً و رّق. نظير ذکري که در سجده تالوت گفته 

مي شود.

w عبودیت صرف 
حج يک سلسله دستوراتي دارد که با بندگي 
محض و رقّيت صرف و عبودّيت تاّمه هم آهنگ 
تر است; براي اينکه آن اسرار و آن منافع مرموز 
را تبيي��ن کنند، به صورت ه��اي منافع و فوايد 
در روايات، گوش��ه هايي از آن را بيان کرده اند. 
و گاهي هم به صورت داس��تان در سخنان اهل 

دالیل و اسرارتعبد در حج 

لبیک به دعوت ابراهیم خلیل؟

بحث، در تبیین گوشه هایي از اسرار حج است. تا زائران بیت اهلل با آگاهي به 
این اسرار، این سیر را پشت سربگذارند. گرچه براي هر کدام از این مناسک، 

سّري است و براي مجموع حج و عمره هم سري است. ولي بطور گذرا به 
گوشه هایي از اسرار این سفر الهي اشاره مي شود.

حضرت آیت اهلل جوادي آملي

1  آیلا می دانیلد؟ چادرهلای عرفات بصلورت پارچله ای و موقت نصب می شلود اما 
خیمه های منا سلال ها اسلت  که ثابت و از جنس برزنت نسلوز و با مسلاحت اسلتاندارد 

می باشد.
2  کشلور عربسلتان بابت اسلکان و پذیرایی و بهداشلت در خیمه ها مبلغ ثابتی به 
عنلوان ورودیه از هر حاجلی دریافت می نماید که در هزینه های سلفر حج پیش بینی و از 

ایران اخذ گردیده است.
3   حجاج ایرانی ناگزیرند داخل سرزمین منا وقوف نمایند و خروج از منا در زمان های 
مقرر تابع احکام شلرعی اسلت. لذا در برخی خیمه های واقع در اطراف منا که کشورهای 

دیگر استفاده می کنند نمی توانند اسکان پیدا کنند.
4 محوطه مربوط به ایران در مزدلفه از قبل مشخص شده و امکانات آن توسط ستاد 

حج کشورمان براساس تعهدات عربستان کنترل شده است.
5  در منا و عرفات به هر حاجی کمی بیشلتر از یک متر مربع فضای استراحت تعلق 
می گیرد بنحوی که در هر خیمه 16 متر مربعی منا 13 تا 14 نفر مسلتقر می شلوند و زائران 

عزیز بایستی خود را با این شرایط وفق دهند.
6  عالوه بر قرارداد عادی که تعهدات مؤسسله مطوفین را در تأمین مایحتاج زائران 



تبسم و شادمانی
حضرت زهرا)س( فرمودند: تبّس��م و ش��ادمانی در برابر مؤمن موجب دخول در بهشت خواهد گشت، و نتیجه 
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معرفت و اهل دل ديده مي ش��ود که از يک 
س��وي به عنوان بيان اسرار و از سوي ديگر 
به عن��وان داس��تان مي خواهند بخش هاي 

اساسي حج را خوب تفهيم و تبيين کنند.
   يکي از مناسک حج، مسأله لبّيک گفتن 
است که احرام، با اين تلبيه بسته مي شود. بعد 
از احرام، مستحب است انسان اين لبيک ها را 
ادامه دهد ت��ا آن محدوده هايي که خانه هاي 
مکه پيدا شود. اين لبيک که انسان در هر فراز 
و نشيبي و در هر اوج و حضيضي آن را زمزمه 
مي کند براي آن است که در هر لحظه و آني، 
آن عه��د را تجدي��د کن��د.    از وجود مبارک 
پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله(نقل ش��ده است 
که: اگر در اّمتهاي گذشته رهبانيتي راه يافت، 
رهبانيت امت من جهاد در راه خداست و تکبير 

در هر بلندي و مانند آن.
تکبي��ر بر ه��ر بلن��دي ناظر ب��ه همين 
تلبي��ه )لبّيک اللهمَّ لّبيک( اس��ت که زائران 
بيِت خدا، به هر جاي بلندي که مي رس��ند 
مي گوين��د. اين ب��ه صورت ي��ک رهبانيت 
است. راهب کسي اس��ت که از خدا بهراسد 
و ذات اق��دس اله ما را ب��ه رهبانيت ممدوح 
َوِإیَّلاَي  فرم��ود:  فراخوان��د،  پس��نديده  و 

َفارْ َهُبوِن)بقره: 40(
   از جهنم ترس��يدن هنر نيس��ت. از ذات 
اقدس اله هراس��ناک بودن هنر اس��ت، که آن 
خوف عقلي و حريم گرفتن است. از اين جهت 
اس��ت مي گويند: آن ش��خص محترم اس��ت; 
يعني بايد در حضور او حريم گرفت و نبايد به 
او نزديک ش��د که مبادا ادب ترک شود. درباره 
ذات اق��دس اِلهي بايد حريم بگيريم، چون در 

همه حاالت خدا با ما است. َو ُهَو َمَعُکم اَْیَنما 
ُکْنُتم)حديد: 4 ( منظور از اين حريم گرفتن و 
نگهداري حرمت فاصله زماني يا مکاني نيست; 
زيرا هر جا که باشيم او با ما است. درباره استاد 
مي شود گفت که به فالن استاد احترام کنيد; 
يعني حريم بگيريد. وقتي استاد جايي نشسته 
اس��ت، ش��ما مقداري پايين تر بنشينيد. کنار 
اس��تاد يا باالتر از او ننشينيد. اين را مي گويند 
احترام کردن; يعني حريم گرفتن. ليکن اينگونه 
احترام کردن در باره ذات اقدس اله فرض ندارد 
که ما بگوييم: به خدا احترام کنيد; يعني حريم 
بگيري��د; يعني جاي معّين و يا در زمان معين 
ننش��ينيد و... چون خداوند با هم��ه، در همه 

شرايط، بدون امتزاج، حضور و ظهور دارد.
   بنابراين، احترام خدا، احترام و حريم گيري 
اعتقادي است; يعني انسان بايد در پيشگاه حق 
آنقدر کرنش کند که غير او را نبيند، به غير او 
تکيه نکند و به غير او دل نبندد و بگويد: لبيک; 
يعني من به حضور تو آم��ده ام. اّياَي َفارهبون 
يعني اي��ن. و حجي هم که به عنوان رهبانيت 
محمود و ممدوح تش��ريع شده، همين است، 
انسان در بسياري از مناسک و مراسم مي گويد: 
لبيک. اصِل بستن حج و عمره بصورت احرام، با 
لبيک شروع و بعد هم تکرار مي شود. اينجاست 
که وجود مبارک پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله( 
ة حقاًّا  )طب��ق اين نقل( فرمودند: َلبیک َبَحجَّ
تعبُّداً و ِرقّ. البته کس��اني که مکه مش��رف 
مي شوند، حج يا عمره انجام مي دهند و لبيک 
مي گويند، چند گروهند. چون ايمان درجاتي 
دارد، مؤمنان نيز داراي درجاتي هستند، تلبيه 
ه��م مراتبي دارد. همه مي گوين��د: لبيک، اما 

بعضي سؤال انبيا، دعوت و اعالن انبيا را لبيک 
مي گويند. بعضي ديگر دعوِت اهلل را. بعضي ها 
مي گويند: لبيک داِع��َي اهلل، لبيک داِعَي اهلل، 
يعني اي کسي که ما را به اهلل دعوت کرده اي، 
ما لبيک مي گوييم; يعن��ي اجابت کرده ايم. و 
آمده ايم. اينها متوّس��طين از مؤمنان و زائران 
بيت خدايند. اينها کس��اني هستند که دعوت 
ابراهيم خليل را اجابت مي کنند. ابراهيم خليل 
هم مردم را به زيارت بيت اهلل دعوت کرده است 

نه به غير آن.

حج یک 
سلسله از 

دستورات 
و مراسم 

و مناسکی 
دارد که پی 
بردن به راز 

و رمزش 
بسیار سخت 

است، لذا 
جریان تعبد 

در حج 
از  بیش 
از سایر 

دستورات 
دینی است

نشلان می دهد، ارائه برخی خدمات افزون تر از سلوی مؤسسله در 
قالب یک قرارداد بعدی با هزینه بیشتر امکان پذیر شده است )مثل: 
در اختیلار گذاشلتن قالب یلخ اضافه تر از اندازه مقلرر یا آبجوش 
در مزدلفله و همچنین تعلدادی فریزر و کولر آبلی و فرش و تأمین 

روشنایی در عرفات(.
7  از سال آینده قرار است در بعضی بخش های عرفات نیز طی 

چند مرحله چادر ثابت نصب گردد.
8   خلط قطلار که بین مشلاعر مقدس در حرکت اسلت، فعاًل 

منطقه اسکان حجاج ایرانی در عرفات را پوشش نمی دهد.
9  در عرفلات و منا خیمه های هموطنان ما در مجاورت حجاج 
آفریقایی غیر عربی است اما در مزدلفه منطقه محصور شده مربوط 
به ایران جدا از سایر کشورها و نسبتًا مسطح و باز و تمیز است اما 

از مرز مزدلفه با منا کمی دور است.
10  منطقه اسلتقرار حجاج ایرانی در منا در مکان بلندی از آن 
سرزمین و در منطقه نسبتًا بهتری از سایر کشورها قرار گرفته است، 

اما در عین حال از منطقه جمرات دور است و نیاز به پیاده روی دارد.
11  در صورت آسلیب دیدن چادرهای منا از ناحیه کاروان ها یا 

زائران، خسارت آن توسط مؤسسه مطوفین اخذ می گردد.
12  در حلج سلالجاری سلاکنان یلک هتل مکله، در عرفات 
و منلا نیلز در یلک منطقه اسلکان خواهنلد یافلت و از خدمات 
مدیرمجموعله و مدیلر کاروان خلود بهره منلد می باشلند. البته 
اهالی یک اسلتان بر حسب اینکه در کدام ساختمان مکه اسکان 
داشلته اند، در عرفات و منا ممکن است جدای از یکدیگر باشند. 
لذا نقسلیم خیمه ها بصورت مطلق براسلاس استان محل سکونت 
در ایلران انجام نشلده بلکه بر مبنای سلاکنین هلر هتل در مکه 

مسلتقر می شلوند.
13   نیروهلای امدادی بعلالوه خدمه امدادگر سلازمان یافته و 
عوامل نقل مشلاعر در داخل محوطه ها و مسلیرهای مشلاعر آماده 
راهنمایلی زائلران محترم جامانده هسلتند و در صلورت جاماندن 

عزیزان از کاروان بایستی آرامش خود را حفظ کنند.



امام صادق  )ع( فرمودند: 
كسی كه از راه غیر حالل ، مالی به دست آورد ، سپس حج برود 
و لّبیك بگوید ، ندا می رس��د كه : نه لّبیك و نه سعدیك! و اگر 

از راه حالل ، باشد ، ندا می رسد لّبیك و سعدیك! .

دریچه اي به فقه 
مذاهب اسالمي )7(

حكم َرَمل  در حال طواف
َرَمل عبارت است از با سرعت گام برداشتن 
همراه با كوتاه كردن گامها در حال حركت. 
در حقيقت راه رفتن شبيه به هروله را َرَمل 

گويند.
بنابرنقل مورخين، پيامبر اكرم)ص( در 
عمره القضاء كه در س��ال هفتم هجري به 
جا آوردند، هنگام ورود به مس��جدالحرام 
س��ه ش��وط اول طواف خود را به صورت 
َرَمل و هروله وار به جا آوردند، همچنانكه 
شانه راس��ت خود را برهنه كرده و بحالت 
اضطب��اع ط��واف انجام دادن��د، اين رفتار 
پيامب��ر)ص( يعن��ي اضطب��اع و َرَمل در 
حال طواف پاس��خي دندان شكن بود به 
شايعات دشمن مبني بر اينكه مسلمانان 
بر اثر تنگدس��تي، از توانايي جسمي الزم 
برخوردار نيس��تند و رمقي براي آنها باقي 

نمانده است.
با توجه به اين پيشينه، مساله اي كه 
در ميان مذاهب اس��المي مطرح گرديده 
آن اس��ت كه آيا َرَمل در حال طواف شرعًا 

مستحب محسوب مي شود يا نه؟
الف( مذهب امامیه

اگرچ��ه بعضي از قدماي فقهاء اماميه، 
َرَمل را در سه شوط اول طواف قدوم براي 
مردان مس��تحب شمردهاند، ولي مشهور 
فقيهان اماميه چنين حكمي را ذكر نكرده 
ان��د و از نظ��ر آنها اس��تحباب َرَمل  ثابت 

نيست.
ب( سایر مذاهب

َرَمل در س��ه ش��وط اول طواف براي 
مردان س��نت است. حنفيه و حنبليه اين 
س��نت را مقيد به طواف ق��دوم كرده اند، 
مالكيه نيز در غير طواف زيارت آن را سنت 
ش��مرده اند.اما ش��افعيه در مطلق طواف، 

َرَمل را سنت مي دانند.۱
نتیجه گیري:

احتمال دارد كس��اني كه مس��تحب 
بودن َرَمل در س��ه ش��وط اول طواف را 
نم��ي پذيرن��د، عمل پيامب��ر اكرم)ص( 
را ب��ه عن��وان حكم واليي و دس��توري 
حكومتي براي آن زمان خاص دانس��ته 
و از آن حكم ش��رعي دائمي اس��تنباط 
نكرده اند. به هرحال َرَمل در س��ه شوط 
اول ط��واف و هروله در محل مخصوص 
در س��عي صفا و مروه مطرح است و اما 
در ساير مناسك ثابت نيست و كارهايي 
كه بعضي ُجّه��ال انجام مي دهند، و در 
تمامي مناس��ك، در عرفات و مش��عر و 
مني و غيره، به صورت َرَمل حركت مي 

كنند، اساس شرعي و فقهي ندارد.
منبع: درآمدی بر فقه مقارن
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اگ��ر توجه وي��ژه اي كه قرآن دراين ب��اره دارد را به 
دقت مطالعه كنيم ، آنجا كه با سوگندهاي مكرر در 
س��وره » والشمس « ) كه نظير آن را در ديگر موارد 
نمي توان يافت ( تأكيد ميورزد كه فالح و رستگاري 
انس��ان در تزكيه نفس است و زيانكاري و بدبختي او 
اَها * َوَقْد  ، در آلودگ��ي نفس ؛ » َقلْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ

اَها«.  َخاَب َمْن َدسَّ
اگر بشناسيم نقش��ي را كه رسول مكّرم ) صّلي اهلل 
عليه وآله ( براي اخالق در نظام ش��ريعت قائل ش��د و 
تكمي��ل و تتميم آن را هدف رس��الت خواند : » ُبِعْثُت 
َم َمكاِرَم األْخالق «  و نيز اخالق حسنه را نشانه  أُلَتمِّ
كمال ايمان دانست و فرمود : » أكمل المؤمنین ایمانًا 
أحسنهم ُخْلقاً «  و آن را نيمي از دين ناميده و گفته 
ین « و براي حسن خلق  اند » ُحْسن الُخْلِق ِنْصُف الدِّ
پاداش��ي چون پاداش صائم شب زنده دار قائل شده اند 
: » ِاناّ صاحب الُخلق الحسلن له مثل أجر الصائم 
القائم «  و باألخره اگر به روايات بس��يار ديگري كه در 
اين زمينه وجود دارد توجه كنيم ، اذعان خواهيم كرد 
كه جايگاه اخالق كريمه و سجاياي خجسته در شريعت 
واالي اس��الم ، در چه پايه از اهميت است تا آنجا كه با 
عنايت مخصوصي از ميان همه غايات و اهداف رسالت 
روي آن انگش��ت نهاده شده است ! و به عبارتي : انسان 
سازي و اتصاف به صفات ربوبي ، غايت خلقت و فلسفه 
بعثت انبيا مي باشد و شرايع و احكام در اين راستا جهت 
گيري دارد كه حج نيز از اين قاعده مس��تثنا نيس��ت  ؛ 

چنانكه قرآن كريم تصريح مي كند: 
» سخنان زشت، لغو ، فحش ، فسق ، فجور ، ِمراء 
و ج��دال در حج جايگاهي ن��دارد« ؛ »َفاَل َرَفَث َواَل 

ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ «  
و پيامبر اكرم مي فرمايد : 

» َملْن َحلجاّ الَبْیَت َفَلم یرفث ولم یفسلق ، 
َخَرَج ِمْن ُذُنوِبِه َكَیْوم َوَلَدْتُه ُامُّه «  

» كس��ي كه حج كند و مرتكب زش��تي و فسق 
نگردد ، از گناهانش پاك شود چنانكه گويي از مادر 

متولد گرديده است « . 
و اين خود يك اصل اس��ت كه هر عبادتي بايد با 
روح تق��وا و طهارت نفس همراه باش��د تا مورد قبول 
ِقیَن «  از  واق��ع ش��ود ؛ » ِإنََّما َیَتَقبَُّل اهلُل ِملْن اْلُمتَّ
اي��ن رو در روايت آمده كه تحّول اخالقي فرد در اين 
سفر روحاني و احتراز از معاصِي گذشته ، نشانه قبولِي 
حّج اوس��ت ؛ قال رس��ول اهلل ) صّلي اهلل عليه وآله ( : 
» آَیُة َقُبول الَحلجاّ ترك ما كان علیه ُمقیمًا من 

الذنوب «  
خالصه اينكه : حج نقطه تحول روحي و اخالقي 
حاجيان اس��ت و بدون ش��ك بايد آثار اين تحول در 
اعمال و اخالق حج گزاران مش��هود باش��د، چنانكه 
براي تش��رف ب��ه حج ، اين ضيافت ب��زرگ الهي نيز 
باي��د آمادگي الزم را از نظ��ر روحي و اخالقي فراهم 
آورند.  امام علي بن موس��ي الرضا ) عليه الس��الم (  
ط��ي روايتي جامع ، به ابعاد ف��ردي واجتماعي حج 
مي پردازد وازُبعد اخالقي وتهذيب نفوس سخن مي 

گويد ومي فرمايد : 
» اِناّما ُاِمُروا ِباْلَحجاّ ِلِعلاّة الوفادة الي اهلل َعزاّوجلاّ 
وطللب الزیادة والخروج ِملْن كلاّ ما اقترف العبد 
ا مضي مستأنفًا لما یستقبل مع ما فیه من  تائبًا مماّ
اخراج األموال وتعب األبدان واالشتغال عن األهل 
والولد و حظراً األنفس عن اللاّذات ، شلاخصًا في 
الحلراّ والبرد ، ثابتا علي ذلك ، دائما مع الخضوع 

واإلستكانة والتذلاّل . . . «  . 
» همانا به حج مأمور ش��دند ت��ا به محضر خداوند 
ب��زرگ باريابن��د و از او نعمِت افزون تر طلب كنند و از 
گناهاني كه بندگان مرتكب شده اند خارج گردند و از 
گذشته توبه كنند و در آينده جبران نمايند و راه درست 
پيش گيرند و نيز از اين رهگذر اموال خرج شود و بدنها 
به رنج افتد و از سرگرمي زن و فرزند بيرون آيند و نفس 
را از لّذتها دور نگهدارند و گرما و س��رما را تحمل كنند 
و به آن حالتي كه به دس��ت آورده اند پابرجا باش��ند و 

خضوع و خاكساري و افتادگي را تمرين كنند « . 

نشانه قبولی حج،
تحول اخالقی است

اگر به فلسفه بعثت بنگریم و با نقشي كه 
خداوند براي رسالت خاتم انبیا ) صّلي 
اهلل علیه وآله ( در تزكیه نفوس و تعلیم 

یِهْم  و تربیت انسان ها قائل شده ؛ » َوُیَزكِّ
َوُیَعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة «  آشنا شویم . 



مشاعر مقدس و مساجد آنها 
عرفات،ن��ام منطق��ه وس��يعی اس��ت ب��ا 
مس��احت حدود ۱8 كيلومت��ر مرب��ع ك��ه در 
ش��رق مكه،اندكی متمايل به جنوب در ميان 
راه طائف و مكه،قرار گرفته اس��ت.اين منطقه 
ب��ه وس��يله كوههايی كه به ش��كل نيم دايره 
در اطرافش قرار دارد،مش��خص ش��ده است.
زائ��ران بي��ت اهلل الح��رام در روز عرفه;يعنی 
نه��م ذی حجه در اين منطق��ه حضور دارند.
اين حضور،در اصط��الح فقهی »وقوف «ناميده 
می ش��ود و از اركان ح��ج تمتع اس��ت.عرفات 
خارج 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 مرب��وط به زمانی 
اس��ت كه جبرئيل مراس��م حج را به آدم)ع(
آموزش داد و در پايان به او گفت:»عرفت؟«)آيا 
شناختی؟(.و در نقلی ديگر آمده است كه آدم 
و حوا پس از هبوط از بهش��ت و آمدن به روی 
كره خاكی،در اين منطق��ه همديگر را يافتند 
و يكديگ��ر را ش��ناختند)تعارفا(. در ش��مال 
ش��رقی عرفات »جبل الرحمه «ق��رار دارد.اين 
كوه مستقل از كوههايی است كه منطقه را در 
حصار خود گرفته.روايت ش��ده است كه رسول 
خدا)ص(خطبه حجة الوداع را بر فراز اين كوه 

ايراد كرد.  
w مسجد نمره 

در س��مت غربی عرفات،مس��جدی است 
بزرگ به نام »مس��جد نمره «.اين مس��جد را 
به نام »مس��جد ابراهيم «و»مسجد عرفه «هم 
می خوانند.مسجد نمره احتماال در قرن دوم 
هجری بنا ش��ده و پ��س از آن همواره مورد 
توجه مورخان و سفرنامه نويسان بوده است.
محتمل است كه مسجد از قرن نخست بر پا 

بوده و بعدها تجديد بنا ش��ده اس��ت.  
مه��دی  عه��د  در  مس��جد  مس��احت 
مربع  مت��ر  ه��زار  عباس��ی،حدود هش��ت 
ب��وده و اي��ن نش��انه اهميت��ی اس��ت كه 
اي��ن مس��جد در قرن دوم هج��ری برای 
مس��لمانان داش��ته است.مس��جد نمره در 
س��ال 559 ه.ق.به دس��ت جواد اصفهانی 
ت��ا  آن  و مس��احت  وزير،بازس��ازی ش��د 
ح��دود ۱4400 متر افزاي��ش يافت. گويا 
اين مس��جد در آن زمان بدون س��قف و 
رواق بوده است;س��پس در عهد عثمانيها 

رواقهايی برای آن س��اخته ش��د.
 بن��ای فعلی مس��جد در عهد س��عوديها 
س��اخته ش��ده و مس��احت آن حدود هجده 

هزار متر مربع اس��ت.
اكن��ون اي��ن مس��جد دارای رواقه��ای 
متعددو نيز چهار مناره اس��ت كه در شرق 

و غ��رب آن ق��رار دارد. 

مکه حرم 
امن الهی 
است که 
پیرامون 
و اطراف، 
در نقاط 
خاصی 
محدود 
شده و 
مرز معینی 
دارد.

پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
هركس خود را برای س��فر آماده سازد و در وسایلش 
]حّتی[ پرچم حرامی باش��د ، خداون��د ، حجش را نمی 
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در قرآن كريم آمده اس��ت: ... َوَمْن َدَخَلُه كاَن آِمناً...؛ )ال عمران: 90( »هر كس در آن داخل 
شود، ايمن گردد«. گفته اند حتي اگر قاتلي نيز داخل حرم شود در امن است. از امام باقر )عليه 
السالم( در باره عّلت تحريم و تعيين حدود حرم نقل شده است: »وقتي آدم و حوا از بهشت 
فرو آمدند و بر صفا و مروه نشستند، خداوند اعمال حج را به آن دو آموخت و خيمه اي برپا شد 
كه ستون هاي آن از چوب درخت بهشتي به رنگ قرمز بود و نور آن به كوه هاي مكه و اطراف 
مي تابيد و لذا از هر سو، تا مسافتي كه نور اين ستون ها مي رسيد، آن را حرم قرار دادند.« بعضي 
نيز گفته اند: حضرت آدم )عليه السالم( پس از هبوط، از شيطان ترسيد و به خداوند پناه برد، 
خداوند فرشتگان را در هر گوشه اي از مكه به حراست و نگاهباني آدم گماشت؛ و ميان آدم در 
مكه و آن فرشتگان حرم شد و يا اين كه وقتي ابراهيم )عليه السالم( حجراألسود را در جاي خود 
قرار مي داد، خداوند هر چهار سمت را كه َحَجر به سوي آن بود، حرم قرار داد. مكه حرم امن 
الهي است كه از پيرامون و اطراف، در نقاط خاصي محدود شده و مرز معيني دارد. ابراهيم 
)عليه السالم( بنابر آنچه كه جبرئيل )عليه السالم( به او تعليم داده بود، عاليمي را در حد 
و مرز حرم نصب كرد كه در دوران پس از پيامبر )صّلي اهلل عليه وآله( و خلفا، اين عالمت 
ها به 94۳ عدد رسيد كه بر فراز تپه ها و ارتفاعات و سطوح قرار داشت. امروزه جز اندكي 
از آن ها باقي نيست. اين محدوده، به طول ۱27 كيلومتر به صورت ذوزنقه و مساحت 550 
كيلومتر را تشكيل مي دهد. محدوده حرم را در شش جهت، اين چنين معين كرده اند: 

w از سمت شرق=وادي ُعَرَنه )عرفات( 
وادی عرفه حد شرقی حرم امن الهی است. 

w وادي نخله
در ش��مال شرقی مکه و در مسير طريق طائف است. امروزه در نزديکی اين محل 

شهرک شرايع مکه در داخل حرم قرار دارد. 
w ِجْعرانه 

منطقه جعرانه نيز از حدود حرم اس��ت كه ميان 24 كيلومتري مكه است. رسول 
اهلل )صّلي اهلل عليه وآله( هنگام برگشت از غزوه ُحَنين، در اين مكان ُمحرم شدند. 

w َتْنعیم )غرب(
تنعيم در شمال مسجد الحرام و در 7/5 كيلومتري آن است. اين مكان، ميان دو كوه 
»ناعم و منعم« و در راه مدينه به مكه واقع است و نام اين منطقه نيز نعمان يا تنعيم است.  
گفته ش��ده که پيامبر )صّلي اهلل عليه وآله( در َحّجة الوداع در اين مكان ُمحرم ش��د. 

تنعيم نزديك ترين ميقات به حرم است. 
w ُحَدیبّیه )در سمت غرب( 

منطقه »حديبيه« آغاز حرم در س��مت جّده است كه در ۱6 كيلومتري مكه قرار 
دارد. در س��ال شش��م هجري، پيمان صلح معروف »حديبيه« و بيعت »رضوان« در 

اين مكان بسته شد.
w َاضاَءُة ِلْبن

 » َاضاَءُة لِْبن« محدوده حرم در س��مت ۱۱ کيلومتری جنوب مکه شبه است، كه 
در ۱۱ كيلومتري مّكه قرار دارد. 

حدود مکه و علت تحریم

شش مرز
حرم الهی

پیامبر )صّلي اهلل علیه وآله( فرمودند: »خداوند سبحان، مكه را حرم قرار داد و 
مردم آن را حرم قرار ندادند. براي كسي كه به خدا و روز جزا ایمان دارد، حالل 

و روا نیست كه خوني در آن سرزمین بریزد و یا درختي را در آن قطع كند.« 

مساجد مکه و مدینه



در طلب دنیا حرص نزنید
حض��رت محم��د)ص( فرمودند: در طلب دنیا معتدل باش��ید و حرص نزنید ، زی��را به هر كس هر چه 

قسمت اوست مي رسد.

خيلی ه��ا آمده اند، تعدادی در راهند و جمع کثيری 
هم روزه��ای آينده به اين جمع افزوده می ش��وند. 
تنوعی است از رنگ ها و نژادها، رنگ هايی که هم در 

چهره ها نمايان است و هم در پوشش ها. 
تايلند  اندون��زی، مالزی، فيليپي��ن،  حجاج 
ب��ا آن لباس ه��ای رنگی. زرد و قرمز و س��بز 
و آب��ی و چهره های زرد و چش��م های بادامی. 
هن��دی ها، ايرانی ها، افغ��ان ها و ترک ها، با 
لباس های اکثرًا يک ش��کل با رنگ های سفيد 
و قه��وه ای و آفريقايی ها با اندام های درش��ت 
و چهره های س��ياه و ب��راق و لباس های محلی 
و عرب ه��ا با همان ش��مايل هميش��گی، لباس 

س��فيد بلند و چفيه های س��فيد و قرمز. 
اما چيزی که هم��ه اين رنگ ها و قيافه ها را 
در يک جا و با يک هدف جمع کرده است، يک 

قلم بيش��تر نيس��ت: خدا در قران ب��ه پيامبرش 
دس��تور داده است به مس��لمانان اعالم کند هر 
مس��لمانی در ص��ورت اس��تطاعت بايد در طول 
عمر خ��ود يکبار به س��رزمين وحی س��فر کند 
و مجموع��ه اعمالی را انجام ده��د تا “حاجی” 
ش��ود. دس��تورالعملی برای يک همايش بزرگ 
و ب��ا هدفی اع��ال صادر ش��ده اس��ت و حاال از 
اوايل ماه ذيقعده ه��ر روز ده ها هواپيمای غول 
پيک��ر در فرودگاه های مدينه و ج��ده به زمين 
می نش��ينند و مشتاقان حضور در همايش “حج 
ابراهيم��ی” وقوف در صحرای عرفات و مش��عر 
و منا، بزرگ تري��ن و پرش��کوه ترين گردهمايی 

جهانی را به اين س��رزمين الهی می آورند.
به راستی جای همه آن هايی که مشتاق حضور 
در اين گردهمايی هستند خالی. شهر پيغمبر اين 

روزها حال و هوايی ديگر دارد. آسيايی و اروپايی 
و افريقاي��ی، علی رغم زبان ه��ای مختلف، همه با 
يک زبان – زبان اس��الم- کنار هم صف می کشند 

و به ذکر خالق يکتا مشغول می شوند. 
همين امروز بود، سر نماز جماعت ظهر، داخل 
صف که ايس��تاده بودم در س��مت راست، حجاج 
فيليپين��ی در طرف ديگر. مس��لمانان اندونزيايی، 
و در صفوف جلو و پش��ت س��ر. زايرانی از مالزی، 
بنگالدش، حاضر بودند و به راستی چه لذتی دارد 

نماز خواندن در اين حال و هوا.
لذتی که گفتنی نيس��ت، بلکه بايد بود و ديد 
که “ ش��نيدن کی بود مانن��د ديدن” اگر عمری 
باش��د در روزهای آينده حرف های بيش��تری در 
مورد اين س��فر معنوی و پر خير و برکت با ش��ما 

هم وطنان گرامی خواهم داشت.

شنیدن کی بود مانند دیدن
محمدرضا خزاعی زایر اعزامی از مشهد با کاروان 19051
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اگر فکر کنی حکايت اين ش��هر تمام شدنی 
است، راه به جايی نمی بری. بايد به اندازه ی هزار 
و چهارصد س��ال غربت و درد، همس��فر دردهای 
اين ش��هر شوی، شايد آنی از آن را درک کنی. از 
آن لحظه که وارد مدينه شدم، تصويرهای سوخته 
ی کوچه ی بنی هاش��م دلم را خراش می دهد. 
گاهی وقتها احس��اس می کنم آت��ش گرفته ام. 
گاهی وقتها فکر می کنم اين نخلس��تانهای بيت 
االحزان، همين دلهايی است که اين شبانه روزها 

پشت ديوار بقيع می سوزند و می سازند. 
اّما اين بار نمی دانم چرا دلم گوشه ای ديگر 
از بقيع را م��ی کاود؛ آنجا که کبوتران، مهربان 
می شوند؛ آنجا که اين پرندگان بی زبان با لهجه 
ی اش��ک برای آدم روضه می خوانند. گوشه ی 
بقيع، نزديک پنجره ها، قبر مادری است که به 
احترام فاطمه، پايين پای اين منظومه ی اشک 

را برای آرامش ابدی انتخاب کرده است.
حق دارد عباس، پروردگار ادب باشد. از اين 
مادر، آن چنان پسری چشم به جهان نگشايد، 
تعجب اس��ت! بقيع، کهکشان غربت است و قبر 

ام البنين، جغرافيای ادب!
دلم را به دس��تم می گيرم، اش��ک ب��اران و 
س��وگوار، کنار کبوتر روی خاک می نش��ينم و با 
انگشتهايم گندم می چينم و برايشان به آسمان 

می پاشم. دلم می گيرد برای مويه های اين مادر. 
راس��تی چقدر تو بزرگی! ت��و از کدامين لحظات 
آفريده ش��دی که اين چنين در گوش��ه ی بقيع 
آرميده ای و دس��تان سبزت مرهم دلهای عاشق 
اس��ت. مادر دستهای سبز! گره گشايی می کنی؛ 
گره های بزرگ... س��رم به زانوی می گذارم و می 
گويم. دلم تنگ است می خواهم با تو حرف بزنم، مادر!

دس��تهايم را نگاه کن... می لرزد از شوق با 
تو بودن. تو هميش��ه به دس��تهای عباس خيره 
می شدی. دس��تهايی که روز، سايه سار خيمه 
ها بود و ک��ودکان، عطش طف را با نگاه به آن 
فرام��وش می کردند. من از س��رزمينی آمده ام 
که جوانانش به عش��ق عباس تو دستهايشان را 

قلم شده می خواستند. چشم هايی که داشتند 
را ف��دای يک تار مژه ی عباس تو کردند و فرق 
هايش��ان ش��کافته ی مرام ابوفاضل تو شد. من 
وامدار آنانی هستم که در آرزوی خاکسايی قبر 
ت��و را به ملک��وت رفتند و دامن س��بز تو را در 

عرش، توتيای چشم هايشان کردند.
دس��تهايم می لرزد... چشم هايم به سرخی 
نشسته و تش��نه ام... کمکم کن. می خواهم تو 
را فرياد بزنم به وس��عت تم��ام آبهای عالم، که 
تو که ام السقايی! س��اقی بودن خود مرتبه ای 
است بهش��تی و مادری سقا هم مرتبه ای ست 

که عالم در نهايت آن سرگردان است.
مرا به وسعت چش��م های مهربانت بخوان. 
م��ی گويند تو قفل های بزرگ را با نگاه مادرانه 
ات آب می کنی. من امشب دلم را به گيسوانت 
گره زده ام و می خواهم مس��افر کرباليت شوم. 
می خواهم کبوتری باشم از مدينه تا کربال چه 

پيغام تو را به کف العباس برسانم.
قرب��ان داغ چهارگانه ات! م��ن تو را فرياد می 
کنم و در نس��يم مزارت مويه می ش��وم تا شايد 
به شرجی دستان عباس برسم و آنجا کنار فرات، 
نجواگوی دردهايت باش��م. مادر جوانان عالم! من 
تشنه ام. می خواهم از دستان سقا آب بنوشم اّما 
رخصت تو التيام بخش دل داغدارم خواهد بود.            
والسالم

پریشانی عشق و آیینه گردانی عطش

زائر نامــــــه

حامد حجتی



کاهش مجدد قیمت مسکن و رسیدن قیمت ها به کف 

انتصاب چهار استاندار در هیئت دولت
حس��ین علی قائم مق��ام و س��خنگوی وزارت کش��ور از 
انتصاب چهار اس��تاندار در جلس��ه امروز هیئت دولت 
خبر داد و گفت: وکیلی بعنوان استاندار سمنان، مقیمی 
استاندار مرکزی، مروارید استاندار ایالم و صادق لو به 

استانداری گلستان منصوب شدند.
ها  پرس:ایرانی  w آسوشلیتدس 
باز هم شلعار ملرگ بلر آمریکا 

سردادند
ظریلف لحلن توهم آمیلز اوباما 

ناامیدم کرد

تامیلن  سلازمان  w مدیرعاملل 
اجتماعی:امکان همسلان سازی 
حقوق مستمری بگیران در سال 

جاری وجود ندارد
قیمت  بهداشت:بازگشت  w وزیر 

140 قلم دارو به نرخ سال 91
w مسلکن در تهلران 10 درصلد 

ارزان شد

w دولت:یارانله 21 میلیون نفر را 
حذف می کنیم

w شلرکت های نفتلی آمریکایی 
آماده مذاکره با ایران هستند 

w لغلو روادیلد بلا کشلورها در 
دستور کار دولت

کوتاه  اقتصاد:گشلایش  w وزیلر 
مدت اقتصادی خیال باطل است

w تحویل 85 هزار واحد مسکن 
مهلر پردیس تلا دو سلال و نیم 

آینده

w آرامش در بازار ارز و طال

11

تعطیلی دولت نماد اختالف عمیق در 
تصمیم گیری های سیاسی آمریکاست

ي��ک روزنام��ه آمريکاي��ی تعطيل��ی دول��ت 
واش��نگتن را نماد اختالفات عميق سياس��ی 
در واش��نگتن توصيف کرده و نوشته است که 
پيروزی اوباما چه در انتخابات س��ال 2008 و 
چه در سال 20۱2، نتوانسته است آتش بسی 

برای درگيری های حزبی آمريکا باشد.
ب��ا گذش��ت 6 روز از تعطيل��ی دول��ت 
واش��نگتن در پ��ی ع��دم تواف��ق بودج��ه 
روزنام��ه  آمري��کا،  کنگ��ره  قانونگ��ذاران 
»واشنگتن پس��ت« در گزارشی نوشت که 
عل��ت تعطيلی دولت واش��نگتن، اختالفات 
به ش��دت عمي��ق در امور سياس��ی دولت 

واش��نگتن اس��ت.

نمودار صعود دانشگاه شریف 
در میان برترین های دنیا

مجله آموزش عالی تايمز رتبه بندی دانشگاه 
ه��ای جه��ان را در س��ال 20۱۳ – 20۱4 
توسط موسسه تامسون رويترز منتشر کرد تا 
ب��ه عنوان يک جدول ارزياب��ی عملکرد بتوان 
س��طح دانش��گاه ها را با معياره��ای مختلف 
بررسی کرد، امس��ال دانشگاه صنعتی شريف 

در رتبه 25۱ تا 275 قرار گرفته است.
رتب��ه بندی دانش��گاه های برت��ر دنيا ۱۳ 
شاخص عملکرد را برای فراهم کردن مقايسه 
ه��ای متع��ادل و جامع در نظر گرفته اس��ت 
ک��ه اين ش��يوه م��ورد پذيرش دانش��جويان، 
ش��خصيتهای آکادميک، روس��ای دانشگاه ها 

قرار دارد.
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آفرینش

ایران

پریشانی عشق و آیینه گردانی عطش
رييس اتحاديه کش��وری مش��اوران امالک از کاهش مجدد قيمت مس��کن خبر داد و گفت: حباب 

باقی مانده در بازار مسکن تا يکی - دو ماه آينده به صفر می رسد.
مصطفی قلی خس��روی در گفت وگو با خبرنگار مس��کن خبرگزاری دانش��جويان ايران )ايسنا( با 
تاکيد بر اين که قيمت ها به کف بازار رسيده است، اظهار کرد: پس از کاهش 9 درصدی حباب قيمت 

مسکن، حال با کاهش ۱5 درصدی حباب قيمت ها مواجه هستيم.
وی تاکي��د ک��رد: تا يکی - دو ماه آينده حباب مس��کن به صفر می رس��د و اين دو س��ه درصد 

باقی مانده نيز به زودی از بين می رود. 
به گفته  قلی خس��روی همزمان با ايجاد جو مناس��ب سياسی در کش��ور، قيمت مسکن نيز روند 

کاهشی را پيش گرفت. 
رييس اتحاديه کش��وری مش��اوران امالک يادآور شد: از خرداد ماه امسال کاهش سه، پنج، هفت 
و در آخر 9 درصدی حباب مسکن را شاهد بوديم که اکنون اين حباب در حال صفر  شدن است. 

وی نيمه دوم امسال را برای بازار مسکن پررونق تر دانست و گفت: با زنگ مدارس وضعيت بازار 
مسکن نيز به سمت رونق رفته است.

رئيس مجلس ش��ورای اسالمی در رابطه با حضور در اجالس بين المجالس گفت: اجالس بين المجالس 
فرصت خوبی برای توسعه روابط سياسی و اقتصادی است.

علی الريجانی هنگام ترک تهران به مقصد بلگراد در خصوص محورهای گفت و گو در اين کش��ورها 
و حضور در اجالس بين المجالس گفت: در سفرهای پيش رو مالقات هايی با مسئولين کشورها خواهيم 
داشت و اميدواريم به توسعه روابط ميان ايران و ساير کشورها بينجامد که شامل توسعه روابط اقتصادی 

و سياسی می شود.
رييس مجلس ادامه داد: اجالس بين المجالس فرصت خوبی اس��ت که با مسئولين ساير کشورها نيز 
گفت وگو داش��ته باش��يم و در حاشيه اجالس در خصوص مس��ائل دو جانبه و منطقه ای بحث و رايزنی 

انجام گيرد.
رئيس مجلس ش��ورای اس��المی با بيان اين که با مس��ئولين کشور س��وئيس نيز ديدارهايی خواهد 
داشت، تصريح کرد: در پايان اجالس بين المجالس سفری نيز به کرواسی دارم که در سفر به صربستان 
و کرواسی در خصوص مسائل دو جانبه و باال بردن سطح روابط تجاری گفت و گو و رايزنی خواهيم کرد.

الريجانی خاطرنش��ان کرد: سطح روابط تجاری ميان ايران و کشورهای صربستان و کرواسی پايين 
است که در رابطه با بسط سطح اين روابط بحث هايی صورت خواهد گرفت.

الریجانی: اجالس بین المجالس فرصت خوبی 
برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی است

امروز هیچ طالقی، ثبت نمی شود
معاون فرهنگی و تربيتی وزارت ورزش و جوانان 
با اع��الم عناوين روزه��ای هفت��ه ازدواج، گفت: 
طبق مصوبه س��تاد ملی س��اماندهی امور جوانان 
و نامه نگاريه��ای صورت گرفته امروز ۱5 مهر ماه 
همزمان ب��ا روز ازدواج هيچ طالقی ثبت نخواهد 
ش��د، البته همچون روال س��ال گذش��ته که در 
بس��ياری از استانها روز ازدواج را روز بدون طالق 
ناميده بودند و طالقی را ثبت نکرده  بودند امسال 
ني��ز در روز ازدواج اجراي��ی خواهد ش��د.  س��يد 
باقر پيش��نمازی در نشست مطبوعاتی که ديروز 
به مناس��بت هفته ازدواج برگزار ش��د، با اش��اره 
به اهميت ازدواج و خان��واده، گفت: برای محقق 
ش��دن اهداف نظام اس��المی بايد ام��ور خانواده 
ساماندهی ش��ود و ازدواج به عنوان آغاز تشکيل 
خانواده امری بسيار مهم است و نبايد به آن نگاه 

سطحی داشت.

اخـــــــــبار
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

اگ��ر ش��اهد درگي��ری ي��ا نزاع 
خيابانی بين اتباع س��اير کش��ورها 
يا حتی اتباع عربس��تانی هستيد از 
دخالت در آن پرهيز کنيد. برخی از 
اين دعواها ساختگی است و دخالت 
دلسوزانه ش��ما مش��کالتی را برای 

خودتان ايجاد می کند.

خدايا چه سعادت بزرگی نصيبم کردی 
ک��ه در 27 س��الگی مهمان تو باش��م! 
عاش��قانه تو را ستوده و اشک شوق می 

ريزم. پس ما را حاجی نگه دار. 
علی شاهسون کاروان 
24031 شیراز 

خ��دا اگر ما بد کنيم ت��و را بنده های 
خوب زياد است اما اگر تو مدارا نکنی 
ما را خدايی ديگر نيست. التماس دعا

 غالمرضا شریف مقدم 
کاروان 39009 قائنات

يا رب بنای عفو گر نبود اين همه 
در از چه گشودی به روی ما... گويا مرا 

خواندی. ادعونی استجب لکم...
 يک صبح به اخالص بيا بر در ما 
گر کام تو بر نيامد آن گه گله کن. 
19448 مشهد

خدايا جالل احمد خويش را خسی در 
ميقات ناميد. من که آن خس نيز نيستم 

خود را چه بنامم؟! يک رو سياه گنه کار.

دردمنديم ای خدا درمان نما، درد 
بی درمانمان درمان نم��ا / هرکه آرد 
دس��ت حاجت نزد ت��و بارالهی درد او 

درمان نما. التماس دعا 
مجتبی شکر اللهی. خدمه 
آشپزخانه زین از قم

گفتم: حقيقت توبه و شرايط آن 
چيست و چگونه پذيرفته می شود؟

گفت: توب��ه به معن��ای رجوع و 
بازگشت است. وقتی بنده ای به سمت 
موالی خود بر م��ی گردد، می گویند 
توبه کرده اس��ت. توبه یکی از منازل 
س��الکان کوی بندگی است. آنان که 
تصمیم گرفته اند در دنیای بندگی قدم 
بگذارند، بعد از بیداری از خواب غفلت 
بای��د توبه و با خدای خویش آش��تی 
کنند و بر این هّمت اس��توار باش��ند. 
پ��س باید از اعمال ناپس��ند و خالف 
فط��رت انس��انی و از ورود در عرصۀ 
گناه، دوس��تی دنیا، حرص به خوردن 
و آشامیدن، سخن بی فایده، دوستی 
و مدح و س��تایش خویش، آرزوهای 
طول و دراز، غرور، غضب و تندخویی، 
بدخلقی، عج��ب و خودبینی، کبر و... 
توبه کند و با بازگشت به سوی خدای 
خویش و بندگی و اطاعت، وصال الهی 
را دنبال کند. این معنا از توبه، رجوع 
و بازگشت، در تمام مراحل توبه وجود 
دارد. در توبه از معصیت به طاعت، از 
مخالفت به موافق��ت، از ترک اولی به 

اولی یا از غیر خدا به خدا.

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

برای ما ارسال کنيد.
تلبیه

"تلبي��ه" يعني "لبي��ك گفتن و بنابر 
اصح آن است كه هنگام محرم شدن 
بگوين��د لبيك الله��م لبيك، لبيك 
الش��ريك لك لبيك و به اين مقدار 
اگر اكتفا كند محرم شده و احرامش 
صحيح اس��ت. احتياط مستحب آن 
اس��ت كه پس از آن كه چهار لبيك 
را گفت، بگوي��د: ان الحمد و النعمه 
 ل��ك و الملك ال ش��ريك لك لبيك

عکس روز

سعی صفا و مروه

w w w . h a j j . i r

مظهر بندگی
حج  مظهر بندگي، تس��ليم  و فرمانبردار شدن  در بارگاه  خداوند متعال  است  
زي��را حاجي، خود را از تمام  اس��باب  و وس��ايل  رفاهي  دنيوي  يكس��و كرده  
لباس��هاي  گرانبها و زيباي  خويش  را كنار مي گذارد و دو تكه  لباس  ساده ي  
كفن  مانند مي پوش��د. از مشاغل  دنيوي  فارغ  شده  مشغول  ياد الهي  مي شود 
و صرفا براي  خشنودي  خداوند خانه ي  او را طواف  مي كند؛ ميان  صفا و مروه  
سعي  مي كند، به  ميدان  عرفات  مي رود و به  بارگاه  اهلل پناهنده  مي شود و عفو 
و بخش��ودگي  گناهان  و خطاهاي  خويش  را از او مي خواهد و تا پايان  مراسم  

حج  از بسياري  از چيزهاي  حالل، خود را دور نگه  مي دارد.

سعدي
 خدايا به ذات خداونديت 
 به لبيك حجاج بيت الحرام
 به تكبير مردان شمشير زن
 به طاعات پيران آراسته
 كه ما را در آن ورطه يك نفس
اميدست از آنان كه طاعت كنن

به اوصاف بي مثل و ماننديت
به مدفون يثرب عليه السالم

كه مرد وغا را شمارند زن
به صدق جوانان نوخاسته

ز ننگ دو گفتن به فرياد رس
كه بي طاعتان را شفاعت كنند
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