
درسنامه حج برای 
تشکیل امت واحده

حج را به درس��تی نماد وحدت و 
همبستگی امت مس��لمان نامیده اند. 
هنگام��ی که میلیون ها مس��لمان، از 
اقص��ی نقاط گیتی، صرف نظر از نژاد، 
رن��گ، زبان، قومیت و ملیت، در زمان 
و مکان واحد، گرد هم می آیند و شعار 
واحد توحید سر می دهند، نماد »وحدت 
و هم گرایي« به بهترین ش��کل ممکن 

نمایان می شود.  ادامه در صفحه 2 

آش�پزهای حرفه ای کش�ورمان در موسم حج 
به صورت ش�بانه روزی در آشپزخانه های مرکزی 
“اب�و جدای�ل” و “قحطانی” در مک�ه تالش می 
کنند تا غذایی س�الم و مطمئن در اختیار زائران 

ایران قرار دهند. 
حجت االسالم والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر 
نماینده ولی  فقیه و سرپرست حجاج ایرانی و مهندس 
س�عید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت در جمع 
خادم�ان ضیوف الرحمن در آش�پزخانه های مرکزی 

در مک�ه حاضر ش�ده و از روند طب�خ غذا و وضعیت 
بهداشتی بازدید کردند.

حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر با بیان 
اینکه کیفیت غذای زائران ایرانی نسبت به گذشته 
وضعیت بهتری پیدا کرده است،گفت: ایجاد تنوع 
هر چه بیش�تر در برنامه غذایی زائ�ران و افزایش 

کیفیت غذایی زائر هنوز هم جای کار دارد.
نماینده ولی فقیه بعد از ظهر دیروز نیز بازدیدی 

سرزده از اقامتگاههای زائران ایرانی داشت.

در جلسه شورای 
هماهنگی بعثه 

تاکید شد:
دفاع از حقوق، 

تامین آرامش 
زائران

نخستین جلسه ش��ورای هماهنگی 
بعث��ه مقام معظم رهب��ری با حضور 
نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج 
ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت 

در مکه مکرمه برگزار شد.  
به گ��زارش زائر حجت االس��ام 
والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر در 
نخستین جلسه ش��ورای هماهنگی 
بعث��ه مقام معظم رهب��ری در مکه، 
وظیف��ه کارگ��زاران ح��ج را دفاع از 
حق��وق زائر دانس��ت و گف��ت: زائر 
باید احس��اس راحتی بیشتری کند 
ل��ذا هر چه از فرص��ت خدمتگزاری 
به ضیوف الرحمن، بیش��تر اس��تفاده 
کنیم، خداون��د برکاتش را بیش��تر 

شامل حال خواهد کرد.
ادامه در صفحه 2 

»یاوران حجاج« بسیج همگانی برای 
امور فرهنگی را مهیا کنند

 11

حج و اقتدار امت اسالمی 
از دیدگاه رهبر معظم انقالب
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تعیین ساعات جدید برای 
آغاز كار دستگاه هاي اجرایي

 11 

بازدید نماینده ولی فقیه 
و رئیس سازمان حج و زیارت از آشپزخانه ایرانی

 3 

معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

  سرمقاله

شماره 
20 مقام معظم رهبری

باید برای حج آماده شد؛ همچنان كه برای ماه مبارك رمضان، 
روش و رفتار عالمان بزرگ و ُس�اّلك و اهل معنا و طریقت 
ای�ن بوده كه از ماه ه�ا پیش از ماه رمضان، خودش�ان را 

برای ورود در ماه ضیافت الهی آماده میكردند.   
خطاب به کارگزاران حج1390  

فعالیت خطوط حمل ونقل 
درون شـهری در مکه از

5 ذی الحجه متوقف می شود



ادامه از صفحه اول
سرپرست حجاج ایرانی با یادآوری اینکه مدیران 
و روحانی��ون کاروان ه��ا ب��ر طبق برنام��ه از پیش 
تعیین ش��ده و دستورالعمل ها اقدام به اداره جلسات 
کاروان نماین��د، بر رعایت ح��ال زائران تاکید کرد و 
گفت: مدیران و روحانیون کاروان ها طوری برنامه ها 
را جلو ببرند که زائران، خسته و دچار استرس نشوند.
ب��ر طبق این گ��زارش، آقای مهندس س��عید 
اوحدی، رئیس س��ازمان حج و زیارت نیز با اعام 
اینک��ه برنامه زمان بندی عم��ره 93 – 92 و حج 
93 در موس��م حج 92 نهایی می شود، گفت: طی 
چندین جلسه که با مس��ئوالن مربوطه عربستان 
س��عودی داش��ته ایم، پذیرفتند که عملیات عمره 
آتی برای زائران ایرانی از ماه صفر انجام ش��ود لذا 
امید داریم که پروازهای عمره از نیمه صفر شروع 
شود و ثبت  نام را نیز از دهه اول محرم آغاز کنیم.

وی درب��اره زمان پیش بینی ش��ده برای عمره 
93 – 92 نیز گفت: در نظر اس��ت که یک بس��ته 
10 روزه، 5 روز مدینه و 5 روز مکه، داشته باشیم. 
رئیس سازمان حج و زیارت بر انجام آسیب شناسی 
موس��م حج در حین عملیات تاکید کرد و گفت: با 
توجه ب��ه اینکه زمان بندی حج س��ال 92 در حین 
عملیات حج امسال بسته می  شود، زمانی نداریم که 
آسیب شناسی عملیات حج امسال را به بعد از موسم 
حج موکول کنیم لذا با آسیب شناسی گزارش هایی 
که در زمینه امور حمل و نقل و مسکن زائران وجود 
دارد، س��اختمان هایی ک��ه بر اس��اس گزارش های 
بازرس��ی نامناسب بوده اند را از رده خارج کرده و در 
حج س��ال آتی برای اسکان زائران کشورمان در نظر 

نمی گیریم.
اوحدی با اش��اره به روان��ی عملیات حج 92، 
یادآور ش��د: ش��رکت های حمل و نقلی که طرف 
ق��رارداد برای جابجایی زائران ایرانی هس��تند اما 
از عه��ده فراهم نمودن خدمات م��ورد نیاز زائران 
ایران��ی برنیام��ده و گ��زارش منفی درب��اره نحوه 
خدمت رس��انی آنه��ا زیاد اس��ت نی��ز در صورتی 
ک��ه برای حل مش��کل اق��دام نکنن��د از گردونه 

قراردادهای حج سال آینده خارج می شوند.  
بر طبق این گزارش، مس��عود مجردی، رئیس 
س��تاد مکه س��ازمان حج و زیارت نی��ز همدلی و 
تعامل میان مس��ئوالن س��تادهای اجرایی و بعثه 
مق��ام معظم رهبری در حوزه اج��را و فرهنگ در 
عملیات ح��ج 92 را مثال زدنی توصیف کرد و در 
اش��اره به تاش ها برای افزایش خدمت رسانی به 
زائران در مش��اعر مقدسه، از اموری نظیر مفروش 

ش��دن کلیه خیمه ه��ا با ف��رش، برق رس��انی به 
خیمه ها، تهیه فریزر برای کاروان ها و ... نام برد.

وی با اش��اره به تاکید رئیس س��ازمان حج و 
زیارت بر روی تن��وع غذایی زائران، گفت: هیئتی 
در حال بررس��ی ب��ر روی تنوع غذایی هس��تند. 
همچنی��ن تهیه متمرکز میوه نیز که از اولین های 
حج 92 است با رعایت سه پارامتر کیفیت، کمیت 

و توزیع به موقع انجام شده است.
بر طب��ق این گزارش، غامرضا رضایی، رئیس 
دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان 
سعودی نیز با اعام اینکه عملیات حج سال 92 با 
پش��توانه 200 قرارداد با نهادها و موسسات کشور 
میزبان برای تامین کاال و خدمات مورد نیاز زائران 
به پی��ش می رود، گفت: فقط 20 ق��رارداد از این 
تعداد، درب��اره جابجایی های درون ش��هری، بین 
ش��هری، مش��اعر، ویژه جانبازان و انتقال بیماران 

است. 
وی با بیان اینکه 300 دس��تگاه اتوبوس برای 
نقل درون ش��هری زائران ایران��ی در مکه مکرمه 
به کار بس��ته شده اس��ت، گفت: 230 دستگاه از 
این اتوبوس ها نو هس��تند. برای نقل جانبازان نیز 
ش��رکت حمل ونقل مربوطه، 10 دستگاه اتوبوس 
مخص��وص نق��ل درون ش��هری و بی��ن ش��هری 
جانبازان وارد کرده که در کنار 5 دس��تگاه قبلی، 
در حال حاضر 15 دس��تگاه اتوب��وس در خدمت 

کاروان ویژه جانبازان است.
 این گ��زارش می افزاید: دکتر نادری، رئیس 
بیمارس��تان مرکز پزشکی حج و زیارت در مکه 
مکرم��ه با اع��ام اینکه آمار تع��داد زائران فوت 
ش��ده در مکه به 5 نفر رس��یده اس��ت، گفت: تا 
کن��ون 65 نفر در سی س��ی یو در مکه بس��تری 
ش��ده  و 24 نفر برای درمان به بیمارس��تان های 

س��عودی منتقل ش��ده اند. 
دکت��ر حش��مت اهلل قنبری همدان��ی، معاون 
توس��عه و منابع انسانی بعثه مقام معظم رهبری 
نی��ز با بی��ان اینک��ه مجالس ان��س و معرفت با 
حضور زائران کش��ورمان باش��کوه تر از سال های 
گذش��ته برگزار ش��ده اس��ت، گف��ت: همچنین 
برنامه ریزی دقیقی برای امور مربوط به مراس��م 
برائت از مشرکین و دعای عرفه پیش بینی شده 

اس��ت.
علیرضا بیات، مدیرکل منابع انسانی بعثه مقام 
معظ��م رهبری نیز فض��ای کاری در عرفات برای 
برپا نمودن چادرهای زائران کش��ورمان را روان و 

بدون مشکل گزارش کرد.

رهبر معظم انقالب از والیبالیست های ایران تشکر کردند
حض��رت آیت اهلل العظمی خامنه ای در پیام��ی از اعضای تیم ملی والیبال 

ایران به خاطر کسب عنوان قهرمانی آسیا تشکر کردند.

سرمقاله

درسنامه حج برای 
تشکیل امت واحده

 ادامه از صفحه اول
آن  ک��ه  اس��ت  آش��کار 
ای��ن گردهمایی  چ��ه عام��ل 
بزرگ اس��ت، اعتقادات یگانه 
مس��لمانان در پیرامون خدای 
عترت  و  س��نت  قرآن،  واحد، 
اس��ت. ح��ج ظرفی��ت بزرگی 
است که مسلمین را به دوری 
از جهل و تعصب، حول شعار 
وح��دت فرا م��ی خواند و در 
و  ح��اوت  آن��ان  ب��ه  عم��ل 
یکپارچگ��ی و کنار  ش��یرینی 
هم بودن را نش��ان می دهد. 
ای��ن وح��دت و یکپارچگ��ی، 
گرچه در موس��م و سرزمینی 
خ��اص، برای مدت��ی محدود 
در  نمای��ش  ب��ه  مش��خص  و 
پیام  درونمای��ه  ام��ا  می آید، 
جه��ان  س��طح  در  را  خ��ود 
برای م��دت طوالنی باقی می 
گ��ذارد و آن پیام این اس��ت 
ک��ه عظم��ت و ش��کوه ام��ت 
واح��د اس��امی را م��ی توان 

دوباره به دس��ت آورد.
حج، واجد درس هایی است 
ک��ه در هیچ عب��ادت دیگری 
نمی توان نظیر آن را یافت. از 
سوی دیگر آموزه های مدرسه 
برای  کاف��ی  محت��وای  ح��ج، 
دستیابی به آرمان امت واحده 
را داراست: اخاص، وحدانیت، 
معنوی��ت،  اتح��اد،  همدل��ی، 
اخاق مداری،  آمادگی درون، 
شکیبایی، سختکوشی، هجرت، 
کفرس��تیزی، عب��رت گیری از 
تاریخ، والیت مداری، گذش��ت، 
تجمل زدای��ی، فروتنی، فراگیر 
بودن، همراهی ش��ور و شعار با 
شعور، صمیمیت، معنویت و ...! 
ی  ها ه  جل��و ین  ا م  تم��ا
 ، حج م  ی��ا ا ر  د نظی��ر  ب��ی 
فته  گر ر  ا ق��ر هم  ر  کن��ا ر  د
م��ع  مه جا س��نا ر ت��ا د ن��د  ا
ه  ح��د ا و م��ت  ا تش��کیل 
ی��ن  بهتر ب��ه   ، می س��ا ا
ه  د پی��ا بلی��ت  قا ش��کل 
ِخ  ُر به  ا  ر تحقق  و  ی  ز س��ا
ط بر  و . مش��ر ن کش��د همگا
قعی  ا و ح��ج  فلس��فه  نک��ه  آ

. بی��م یا ر ا د ر

سرپرست 
حجاج ایرانی 

با یادآوری 
اینکه مدیران 

و روحانیون 
کاروان ها بر 
طبق برنامه 

از پیش 
تعیین شده و 

دستورالعمل ها 
اقدام به 

اداره جلسات 
کاروان 

نمایند، بر 
رعایت حال 
زائران تاکید 

کرد.

دفاع از حقوق، تامین آرامش زائران
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فعالیت خطوط حمل ونقل درون شهری 
در مکه از 5 ذی الحجه متوقف می شود

معاون حمل و نقل س��تاد مکه س��ازمان 
ح��ج و زی��ارت اع��ام ک��رد: روز پنجم ذی 
الحجه، بر اس��اس ضواب��ط و مقررات جاری 
مک��ه مکرم��ه، فعالیت خط��وط حمل و نقل 
درون ش��هری در مک��ه متوقف می ش��ود و 
توق��ف فعالی��ت خطوط حم��ل و نقل درون 
ش��هری در مکه تا پایان سیزدهم ذی الحجه 

ادام��ه دارد.
غامرض��ا رضایی در گفتگ��و با خبرنگار 
س��تاد اطاع رس��انی حج 92 درباره علت 
توق��ف فعالیت خطوط حم��ل و نقل درون 
ش��هری در مکه گفت: اتوبوس های متعلق 
به نقل حجاج کلیه کشورها برای سرویس، 
س��ازماندهی  و  نظاف��ت  گی��ری،  س��وخت 
مج��دد ب��ه پارکینگ های مرک��زی منتقل 
می ش��وند تا در روزهای 7 و 8 ذی الحجه 
دوباره در اختیار مس��ئوالن حج کش��ورها 
ق��رار گیرد و زائران را به مش��اعر مقدس��ه 

منتق��ل کنن��د.
وی اف��زود: زائران ش��اهد خواهند بود 
ک��ه حض��ور بال��غ ب��ر 1.5 میلی��ون نفر از 
کش��ورهای مختلف و با عنایت به ش��رایط 
و  مک��ه  ش��هر  کوهس��تانی  و  جغرافیای��ی 
محدودیت های ایس��تگاهها و خیابان های 
منته��ی به حرم موجب ترافیک فوق العاده 
سنگین خواهد ش��د و اتوبوس ها در عمل 
نمی توانند از کاربرد الزم برخوردار ش��وند 
ل��ذا راهنمای��ی و رانندگی عربس��تان همه 
س��اله محدودی��ت ترددی ایج��اد می کند 
اما زائ��ران در صورت تمایل برای تش��رف 
ب��ه حرم می توانن��د با راهنمای��ی مدیران 
و روحانی��ون کاروانها نح��وه تردد خود را 

برنام��ه ری��زی کنن��د.
معاون حمل و نقل س��تاد مکه سازمان 
ح��ج و زیارت یادآور ش��د: اتوبوس ها پس 
از بازگش��ت از مشاعر مقدس��ه و نظافت و 
س��وخت گیری در اختیار ن��اوگان حمل و 
نقل درون ش��هری قرار می گیرد. از بامداد 
14 ذی الحج��ه به تدری��ج فعالیت خطوط 
ب��ا راه ان��دازی ایس��تگاههای اطراف حرم 
و نظاف��ت و آماده س��ازی اتوب��وس ها و با 

مجوز پلیس مجددا فعال می ش��ود.
بر اس��اس این گزارش، هم اکنون بالغ بر 
255 دستگاه اتوبوس در خطوط سیزده گانه 
حمل و نقل درون شهری در مکه فعال است 
که همراه ب��ا افزایش تعداد زائران ایرانی در 
مک��ه طی روزهای آینده، این تعداد به 320 

نفر می رس��د. 

سیاست  خارجی دولت
دکتر روحانی رییس جمهور: سیاست  خارجی دولت تدبیر 
و امید همواره بر اساس حکمت، عزت و مصلحت خواهد 
بود و دولت در حرکت رو به جلوی خود بر اساس منافع 

ملی و رهنمودهای رهبری گام برخواهد داشت.

   مقام معظم 
رهبری هر 
سال در 
پیام بسیار 
مهم حج به 
فرازهایی 
از مسایل 
اساسی 
جهان اسالم، 
منطقه و 
عرصه بین 
الملل می 
پردازند 
که نشان 
از تسلط 
و شناخت 
جامع و 
دقیق ایشان 
نسبت به 
تحلیل وقایع 
و تحوالت 
کشورها 
دارد.
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حج و اقتدار امت اسالمی 
از دیدگاه رهبر معظم انقالب

قس�مت نخس�ت/ الحمدهلل امس��ال هم حجاج ایرانی با نظم و مدیریت در 
خور تحس��ینی، مراسم حج خود را با تش��رف به مدینه منوره و مکه معظمه آغاز 
کرده اند تا در کنار دیگر مس��لمانان، در مسیر عبودیت حضرت حق، یک رنگ و 
یک صدا، لبیک گویان به س��وی تش��کیل امت واحده اسامی پیش روند. امسال 
نیز همچون س��ال های قبل، یکی از نخس��تین اقدامات حضرت حجت االسام و 
المس��لمین آقای قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، دیدار 
از زائ��ران ایرانی در کاروان های حج و همچنین بعثه های حضرات مراجع عظام 
در مدینه منوره بود که نش��ان دهنده احترام و اهمیت خاصی اس��ت که ایش��ان 
برای تمش��یت امور زائران و حجاج ایرانی و ارتباط صمیمانه با بعثه های مراجع 

عظام قائل هستند. 
البت��ه امروز هم��ه حضرات مراجع عظام با احترام خ��اص به حضرت آیت اهلل 
العظم��ی خامنه ای، تاش ایش��ان برای تقویت ارزش های اس��امی و مدیریت 

ایشان برای عبور موفق از بحران ها را می ستایند. 
مقام معظم رهبری هر سال در پیام بسیار مهم حج به فرازهایی از مسایل اساسی 
جهان اسام، منطقه و عرصه بین الملل می پردازند که نشان از تسلط و شناخت جامع 
و دقیق ایش��ان نسبت به تحلیل وقایع و تحوالت کشورها دارد. بسیاری از رهبران و 
روسای جمهور کشورها نیز در دیدارها و گفته های شان با رهبر معظم انقاب صراحتا 
به درایت و حکمت و شناخت وسیع ایشان از مسایل بین المللی، تاریخی و فرهنگی 
اذعان داشته اند. نخست وزیر هند در ماقات با رهبر معظم انقاب گفت که آشنایی 
رهبر انقاب اسامی ایران با تاریخ و ادبیات هند موجب تعجب من بود. رئیس جمهور 
مغولستان در دیدار با رهبر معظم انقاب گفت من باید از اطاعات وسیع شما در باره 
تاریخ مغول استفاده کنم و بیاموزم. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور وقت روسیه، دقت 
و شناخت رهبری نسبت به مسایل منطقه ای و بین المللی را بسیار مهم و تحسین 

برانگیز بیان کرد. 
یک��ی از عوامل بنی��ادی که موجب اس��تحکام و فخامت نظ��رات و مدیریت 
راهب��ردی مقام معظم رهبری به عنوان یک فقیه جامع الش��رایط و آگاه به زمان 
ش��ده است، س��عه صدر، تدبیر، آینده نگری، توکل، و ُحسن ظن ایشان به وعده 
های الهی اس��ت. ُزهد ایش��ان مورد اعتراف دوست و دش��من است و همگان در 

رابطه با ساده زیستی ایشان و خانواده و فرزندانشان معترفند. 

دکتر مهدی مصطفوی



اندیشیدن در کار خدا
امام حس��ن عس��کری)ع( فرمودند: عبادت كردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلكه ]حقیقِت[ عبادت، زیاد در كار 

خدا اندیشیدن است. سه شنبه  16 مهر  1392 - شماره 420
 3 ذی الحجه 1434 -  8 اکتبر 2013     
z a e r  n e w s p a p e r

سید علی قاضی عسکر
هر وحتي نیاز به محور یا محورهایي دارد تا همگان 

حول آن حرکت کرده، به وحدت دست یابند.
ای��ن محور در ق��رآن به »حب��ل اهلل« تعبیر 
ش��ده اس��ت. »َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللهَِّ َجِمیعًا َو ال 
ُقوا َو اْذُكُروا ِنْعَمَت اللهَِّ َعَلْیُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعداًء  َتَفرهَّ
َفَألهََّف َبْی�نَ ُقُلوِبُك�ْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِت�ِه ِإْخوانًا«  
)آل عمران: 103(، همگي به ریسمان خدا چنگ 
زنید و از اختاف و پراکندگي بپرهیزید و نعمت 
خدا را به یاد آورید، آن گاه که با یکدیگر دش��من 
بودید و او میان دل هاي ش��ما الفت ایجاد کرد و 

در پرتو این نعمت با یکدیگر برادر شدید.
عاوه بر قرآن، سنت و اهل بیت: نیز مي توانند 
مح��ور وحدت همة امت اس��امي قرارگیرند و در 
موسم حج باید از ظرفیت هاي موجود استفاده شود 
تا زمینه براي وحدت بین المللي اسامي فراهم آید.

در فرهن��گ تش��یع، پیش��وایان دین��ي ب��ه 
گون��ه اي برنامه ری��زي و هداي کرده ان��د که اگر 
ب��ه رهنمودهاي آنها عمل ش��ود، دس��ت یابي به 
وحدت، هدفي ناممکن تلقي نخواهد شد. برخي 

از این دستورالعمل ها عبارتند از:
w 1( توج�ه دادن م�ردم به تمس�ک به 

قرآن
ُقوا(  )َو اْعَتِصُم�وا ِبَحْبِل اللهَِّ َجِمیع�ًا َو ال َتَفرهَّ

)آل عمران: 103(
»َف�ِإَذا اْلَتَبَس�ْت َعَلْیُكُم اْلِفَت�ُن َكِقَطِع اللهَّْیِل 

اْلُمْظِلِم َفَعَلْیُكْم ِباْلُقْرآن « )کافي،ج2،ص 598(.
»آن��گاه که فتنه ه��ا همچون پاره هاي ش��ب 
تاریک به شما هجوم آورند، بر شما باد به قرآن.«

w 2( پیروي از سنت رسول خدا)ص(
ُس�وُل َفُخُذوُه َو م�ا َنهاُكْم َعْنُه  )ما آتاُكُم الرهَّ

َفاْنَتُهوا(  )حشر: 7(.
»آنچه راکه رسول خدا)ص( براي شما آورده 

بگیرید و آنچه را نهي کرده است رها کنید.«
w 3( تمسک به عترت

قال رسول اهلل)ص(:
�ْكُتْم  َقَلْیِن َما ِإْن َتَمسهَّ »ِإنِّ�ي ُمْخِلٌف ِفیُكُم الثهَّ
ِبِهَما َلْن َتِضلُّوا َو َلْن َتِزلُّوا ِكَتاَب اللهَِّ َو ِعْتَرِتي «. 

»م��ن دو گوه��ر گران به��ا را در میان ش��ما 
گ��ذاردم، تا زماني ک��ه به آنها تمس��ک جویید، 

گمراه نخواهید شد؛ )کتاب خدا و قرآن( 
ْكُتْم ِبِه َلْن َتِضلُّوا ِمْن َبْعِدي «. »َما ِإْن َتَمسهَّ

»عترت م��ن تا زماني که به آن دو تمس��ک 
جویید پس از من گمراه نخواهید شد.«

w 4( احترام به حقوق یکدیگر و رعایت 
اخوت دیني و اسالمي 

رس��ول خدا)ص( پس از هجرت به مدینه میان 
مهاجران و انصار، اخوت برقرار کرد و همواره مي فرمود:
 » »اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم ال َیْظِلُمه  َو اَل ُیَسّلمهُِِ
)صحی��ح بخ��اري، کتاب المظالم، ب��اب ال یظلم 

المسلم المسلم( 
»مسلمان برادر مسلمان است، نه به وي ستم 

کند و نه وي را تسلیم ستم کار نماید.«
امام صادق)ع(  نیز در این باره فرموده اند:

»اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم ُهَو َعْیُنُه َو ِمْرآُتُه َو َدِلیُلُه ال 
َیُخوُنُه َو ال َیْخَدُعُه َو ال َیْظِلُمُه َو ال َیْكِذُبُه َو ال َیْغَتاُبُه« 
»مسلمان برادر مسلمان است و چشم و آینه 
و راهنماي اوس��ت، به او خیانت نمي کند، وي را 
فریب نمي دهد، به وي ستم روا نمي دارد، به وي 
دروغ نمي گوید و به غیبت او نخواهد پرداخت.«

w 5( رعایت ادب و پرهیز از دشنام
�یَعِة ُكوُنوا َلَنا َزْینًا َو اَل َتُكوُنوا  »َمَعاِش�َر الشِّ
َعَلْیَن�ا َش�ْینًا ُقوُل�وا ِللنهَّ�اِس ُحْس�نًا َو اْحَفُظوا 
                         . وَها َعِن اْلُفُضوِل َو َقِبیِح اْلَقْوِل« َأْلِس�َنَتُكْم َو ُكفُّ

)بحاراالنوار، ج71، ص310(. 
»اي شیعیان! همواره زینت ما بوده و موجب 
ننگ و عار ما نباش��ید. با مردم به خوبي س��خن 
گویی��د، زبانتان را حفظ کنید و از زیاده گویي و 

سخنان زشت آن را باز دارید.«
به همگان هش��دار  امیر مؤمن��ان علي)ع( 
داده ت��ا مراقب بوده و بدانند که بس��یاري از 
اختاف ه��ا و درگیري ه��ا با یک س��خن آغاز 
مي گ��ردد، از ای��ن رو مؤمن��ان بای��د بس��یار 
س��نجیده س��خن گفت��ه، مراق��ب توطئه هاي 

دشمنان باشند.
ق��ال علي)ع(: »ُربهَّ َحْرب جُنَی�ْت ِمْن َلْفظَة«  
)غرر الحکم، ح5313(، چه بسا جنگي كه از یک 
واژه آغاز مي گردد.        ادامه در شماره آینده...

دستورالعمل هایی برای وحدت

واجب اس��ت پس از س��عي، تقصیر كن��د، یعني 
اندكي از موي س��ر یا ریش یا س��بیل، یا كمي از 

ناخن دست یا پاي خود را كوتاه كند.
الزم نیست بافاصله پس از سعي تقصیر كند، 
ام��ا تا زماني ك��ه تقصیر نكرده بای��د از محرمات 

احرام اجتناب كند.
پس از تقصیر و خارج شدن از احرام عمره تمتع 
همه محرمات احرام، حتي زن بر او حال مي شود.

تقصی��ر در عمره تمتع، م��كان معیني ندارد، 
بنابراین مي تواند پس از س��عي، همان جا تقصیر 

كند یا در منزل یا مكان دیگر.
پس از عمره تمتع:

بع��د از انجام عمره تمت��ع و قبل از حج تمتع 
نباید عمره مفرده به جا آورده شود.

بین عم��ره تمتع و ح��ج تمتع جایز نیس��ت 
سربتراش��د ول��ي كوتاه ك��ردن مو اش��كال ندارد 

هرچند مستحب است موي سر را كوتاه نكند.
خ��روج از مكه مكرم��ه بعد از عم��ره تمتع 
و قب��ل از اعمال حج براي كس��ي ك��ه مطمئن 
است كه مي تواند براي انجام حج تمتع به مكه 
برگردد جایز اس��ت، هرچند احتیاط مس��تحب 
آن اس��ت كه از مك��ه مكرمه خارج نش��ود مگر 
ب��راي نی��از و كار ض��روري كما اینك��ه در این 
ص��ورت بنابراحتیاط باید ابتدا در مكه براي حج 
محرم شود و بعد خارج شود. و اگر محرم شدن 
براي او مش��قت داش��ته باش��د جایز است براي 
انجام كار خود بدون احرام خارج شود و افرادي 
ك��ه قصد عمل به این احتی��اط را دارند و ناچار 
هس��تند یك یا چن��د مرتبه به مك��ه وارد و از 
آن خارج ش��وند مانند خدمه كاروانها مي توانند 
ب��راي ورود ب��ه مك��ه مكرمه اول عم��ره مفرده 
انجام دهند و عم��ره تمتع را به تأخیر بیندازند 

ت��ا زماني كه بتوانن��د در آن وقت عمره تمتع را 
قب��ل از اعمال حج به جا آورند و در این صورت 
بای��د از میقات ب��راي عمره تمتع محرم ش��وند 
و پ��س از انج��ام عمره تمتع از مك��ه براي حج 

محرم ش��وند.
اگر بعد از انجام عمره تمتع از شهر مكه بدون 
احرام خارج ش��ود، پس اگر در هم��ان ماهي كه 
عم��ره انجام داده به مكه برگ��ردد نیاز به تجدید 
احرام براي ورود به شهر مكه ندارد ولي اگر در ماه 
بعد از م��اه انجام عمره به مكه برگردد مثل اینكه 
عمره را در ذي القعده انجام داده و خارج ش��ود و 
در ماه ذي الحجه به مكه برگردد واجب اس��ت با 
اح��رام جدید براي عمره جهت دخول مكه محرم 
شود و عمره تمتع وي كه متصل به حج مي شود 

همین عمره تمتع دوم خواهد بود.
شوراي استفتاء بعثه مقام معظم رهبري

استـفتاءپنجمین عمل عمره تمتع؛ تقصیر



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
هرك��س مرا یا یكی از فرزندان م��را زیارت كند، روز 
قیام��ت او را زی��ارت كرده و از هراس ه��ای آن روز 

نجاتش می دهیم.

 اعمال عمره تمتع - 4

ب��ا توج��ه به محو ش��دن خط تی��ره مقابل 
حجراألسود، برای نّیت آغاِز طواف، اگر به زائران 
گفته ش��ود كه از چند متر جلوتر قصدشان این 
باشد كه از مقابل حجراألسود طواف را شروع و به 
همان جا ختم ش��ود، اشكال ندارد و الزم نیست 
متوجه باشند كه كدام نقطه به طور دقیق مقابل 

حجراألسود است.
ب��رای آغ��از طواف، هرگ��ز زائ��ران را از مقابل 
حجراألس��ود یا نزدیك آن، ب��ه داخل صف طواف 
كنندگان نبرید كه موحب اذّیت و مزاحمت برای 
طواف كنندگان است بلكه در هر نقطه ای از مطاف 
می توانید وارد جمعیت ش��وید و بدون نّیت طواف 
به راه خود ادامه دهید تا به نقطه آغاز آن برسید و 
نیز در پایان طواف برای رفتن به محل نماز طواف 
)پش��ت مقام ابراهیم( آرام آرام بدون نّیت طواف، 
همراه جمعیت به راه خود ادامه دهید تا به راحتی 

بتوانید از صف طواف كنندگان خارج شوید.
در حال س��عی، برخ��ی از زائ��ران ایرانی به 
خصوص جوان ها هن��گام ازدحام جمعیت برای 
آن ك��ه س��ریع تر مس��یر را بپیماین��د، از كنار 
جمعیت و كن��ار دیوار حركت می كنند و گاهی 
برای عبور دادن خود از فش��ار جمعیت متمایل 
به راست یا چپ می شوند و به صورت كج به راه 
خود ادامه می دهند، این مقدار از س��عی به نظر 

بسیاری از فقها اشكال دارد.
ممكن اس��ت هنگام ازدحام، افراد ناتوان را، 
كه با ویلچر سعی می كنند، در طبقه همكف راه 
ندهند و آنها را به طبقه دوم یا پشت بام مسجد 
الحرام راهنمایی كنند، باید توجه داش��ت چون 
طبقه دوم و پشت بام باالتر از صفا و مروه است، 
سعی در آنجا كافی نیس��ت، بلكه این افراد باید 
صبر كنند و در وقت خلوت س��عی به جا آورند و 

اگر ممكن نیست باید برای سعی نایب بگیرند.
برخ��ی از زائ��ران تا پاس��ی از بام��داد )پس 
از نصف ش��ب( در مس��جد الحرام می مانند و به 
جهت خستگی و دیر خوابیدن، برای نماز صبح 
بیدار نمی شوند، تذكر این مسأله الزم است كه 
چنانچ��ه این امور مستحب س��بب ترك واجب 

شود، هیچ گونه ثوابی نخواهد داشت.
اوقات اذان های شش گانه یومیه مّكه به زائران 
گفته ش��ود، تا در انجام فرایض دچار مش��كل و 
اشتباه نش��وند. اگر فاصله اذان تا اقامه برای هر 
نماز هم گفته شود مناسب است. گفتنی است، 
اذان صبح و ظهر كه گفته می شود، مطابق وقت 
شرعی است ولی اذان مغرب، هنگام غروب آفتاب 

است نه ذهاب حمره مشرقیه.
و اذان اول صبح، كه حدود یك ساعت پیش 
از طلوع فجر گفته می شود برای نماز شب است.
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w وقوف در َمشعر الَحرام )سّومین عمل از اعمال حج(
بعد از مغرب روز نهم ذیحجه )شب عید قربان( حاجیان از عرفات خارج می شوند و 
برای انجام عملی دیگر از اعمال حج به طرف مشعر الحرام )ُمزدلفه( حركت می كنند.

1 � وقتی كه حاجیان به مش��عر الحرام رس��یدند، وقت وق��وف، از طلوع فجر عید 
قربان است تا طلوع خورشید و احتیاط آن است كه از وقت رسیدن به مشعر در شب 

قصد وقوف كند.
2 � در مش��عر بجز ماندِن در آنجا كار دیگری واجب نیس��ت گر چه مس��تحبات 
بس��یاری دارد و از جمل��ه آن ها ذك��ر الهی گفتن و جمع آوری س��نگریزه برای رمی 

جمرات است. 

َرمی جمره َعَقَبه)چهارمین عمل از اعمال حج(
1 � پ��س از طلوع آفتاب روز دهم ذی حج��ه )عید قربان( حجاج برای انجام بقیه 

اعمال حج از مشعر الحرام بیرون آمده و روانه ِمنا می شوند.    
و اولین عمل از اعمال منا را که َرمی جمره عقبه است باید انجام دهند.

2 � در آخر ِمنا سه دیواره ستون سنگی وجود دارد كه اّولین دیواره، »جمره ُاولی« 
و دومین آن ها »جمره ُوس��طی« و س��ّومی را »جمره ُعقبی یا َعَقبه« می نامند، اّولین 

كار واجب در روز عید قربان زدن هفت عدد ریگ به جمره عقبه است.
3 � هفت س��نگ باید به دیواره بخورد، ولی الزم نیس��ت پشت سر هم باشد، پس 
اگر دو عدد به دیواره بخورد و س��ّومی نخورد و چهارمی بخورد، تنها سه عددی كه به 
دیواره خورده به حساب می آید. و اگر شك كند هفت عدد خورده یا نه، باید به قدری 

بزند تا یقین كند هفت عدد به جمره خورده است.
4 � سنگ ریزه ها باید اینگونه باشد:

الف - زیاد بزرگ یا ریز نباش��د، بلكه به اندازه ای باش��د ك��ه به آن ریگ بگویند. 
)مثا به اندازه فندق(

ب - از منطقه حرم باشد، مثا مشعرالحرام، منی یا شهر مكه.
ج - قبا برای رمی از آن استفاده نشده باشد.

د - مباح باشد، )غصبی نباشد(. 
5 � بانوان،ك��ودكان، بیماران و پیرمردان می توانند، ش��ب عیدقربان پس از نصف 
شب و قبل از اذان از مشعر الحرام خارج شوند و اگر نمی توانند رمی جمره را در روز 

انجام دهند، می توانند همان شب رمی جمره عقبه را  انجام دهند.   

از مشعر تا  رمی جمره  

بانوان، 
كودكان، 
بیماران و 
پیرمردان 
می توانند، 
شب 
عیدقربان 
پس از نصف 
شب و قبل 
از اذان از 
مشعر الحرام 
خارج شوند

محمدحسین فالح زاده

راهنــــــــــــــمامناســـک حج



نتیجه سه خصلت بد
امام محمدباقر)ع( فرمودند: سه خصلت است که دارنده اش نمي میرد تا عاقبت شوم آن را ببیند: ستمکاري، 

ازخویشان بریدن، و قسم دروغ که نبرد با خداست.

زائر گرامي! با مطالعه و به كارگيري توصيه هاي 
مربوط به راهنمای  سفر، ضمن كاهش 

آسيب ها و خطرات احتمالي، فرصت استفاده 
هر چه بهتر از معنويت و ترقي و تعالي روحي 

را براي خود و همراهانتان فراهم آوريد چه 
بسا در مواردي، كم توجهي يك زائر به اين 

توصيه ها مي تواند شيريني اين سفر معنوي را 
به كام همه تلخ كند. 
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در سطور ذیل با استفاده از کتاب مکانه الحرمین الشریفین موارد مشترک 
شرف و فضیلت حرم شریف مکي و حرم شریف مدني برشمرده شده است:

w نخس��تین شرافت مشترک آن اس��ت که هم نخستین و هم آخرین 
مسجد که بدست یک پیامبر بنا شد، در مکه و مدینه است. کعبه نخستین 
مس��جدي است که بدس��ت یک پیامبر; یعني حضرت آدم)ع( ساخته شد 
و مس��جدالنبي)ص( آخرین مسجدي اس��ت که به دست یک پیامبر یعني 
حضرت محمد)ص( بنا گردید. و بدینس��ان آغاز مسجدس��ازي بدست یک 

پیامبر در مکه است و انجام آن بدست یک پیامبر در مدینه.
w مّکه برونگاه راس��تي و مدینه درونگاه راس��تي اس��ت. پیامبر)ص( با 

صدق از مکه بدر آمد و به مدینه اندر آمد .
w مکه زادگاه و نش��أتگاه  رسالت پیامبر)ص( است و مدینه، هجرتگاه، 

رحلتگاه و آرامگاه او.
w مّکه و مدینه هر دو حرم امن خدایند.

w هم مکه و هم مدینه به دستور خدا، حرم امن شده اند.
w َح��َرم اعام ش��دن مک��ه و مدینه  ، ه��ر دو، به وس��یله پیامبر خدا 
بوده اس��ت: مکه به وس��یله حضرت ابراهیم)ع( و مدینه به وسیله حضرت 

محمد)ص( .
w مکان کعبه براي ابراهیم)ع( برگزیده ش��د و مکان مسجدالنبي)ص( 

براي پیامبر خاتم)ص( .
w ابراهی��م)ع( براي کعبه بس��یار دعا کرد و حضرت رس��ول)ص( براي 

مسجد مدینه.
w حّج به سوي مکه قرار داده شد و هجرت به سوي مدینه.

w بار سفر به سوي مّکه و مدینه بستن به ترتیب واجب و سنت است.
w ثواب نماز در مسجدالحرام و مسجدالنبي )یا مکه و مدینه؟( از همه 

جا بیشتر و چندین برابر � صد یا هزار برابر- جاهاي دیگر است.
 w پیامب��ر)ص( مک��ه و مدین��ه را از همه جاي دنیا بیش��تر دوس��ت 

مي  داشت.
   w ایمان در هر عصري، به مکه و مدینه درمي پیچد و این دو ش��هر 

را احاطه مي کند.
w خدا این دو شهر را محّل قیام و  براي ذکر و عبادت قرار داده است.

w مقام ابراهیم)ع(در مس��جدالحرام و منبر پیامبر در مسجدالنبي)ص( 
دو موجود بهشتي اند .

w هر کس وارد مکه یا مدینه مي شود، سنت است که از مسجدالحرام 
و مسجدالنبي)ص( آغاز كند.

w  در هر دو ش��هر س��نت اس��ت که دخول و خروج از دو راه متفاوت 
باش��د. این سنت را رس��ول خدا)ص( پایه گذاشته است  چون خود چنین 

مي  کرد  .

شرافت های مشترک
حرمـین شــریفین

 بي تردید، حرمین شریفین، شریفترین و گرامي ترین سرزمین 
می باشند... در اینکه کدامیک بر دیگري برتري دارند، سخنان 

متفاوت گفته اند اّما نقل اجماع شده است که آن مقدار از 
خاک مدینه که جسم مطهررسول خدا ـ)ص( را دربرگرفته، 

ازهمه جاي دنیاـ حتي ازکعبه مشرفه، اشرف و افضل است و 
نیز کعبه مشرفه از تمامي زمینها; چه مکه و چه مدینه و چه سایر 

اماکن دنیا، اشرف و افضل است.
محمد جواد حجتي کرماني

1  در منا یک پلی کلینیک صحرایی توس�ط مرکز پزش�کی دائر و فعال می باشد و در 
چادر تدارکات مجموعه ها نیز پزش�کان مجموع�ه آماده ویزیت اولیه و ارجاع احتمالی 

بیماران هستند.

2   عوامل عربس�تان وظیفه نظافت معابر و محوطه  چادرهای منا را برعهده دارند، 
ب�ا این وصف بایس�تی زائران و کاروان ها نس�بت به حفظ بهداش�ت محیط بیش�تر 
بکوش�ند و هم�کاری نماین�د بخصوص هنگام حلق)تراش�یدن س�ر( حتمًا بایس�تی 

نظاف�ت    رعای�ت گ�ردد.

3   برنام�ه غ�ذای عرف�ات و من�ا و بین راهی و نح�وه توزیع آن ب�ا توجه به 
ش�رایط خاص آن ای�ام و وضعیت آن اماکن مق�دس پیش بین�ی گردیده اس�ت.

4   محوطه چادرهای ایران در عرفات و منا برای خدمات رسانی سعودی ها به هشت 

ادامه از شماره قبل



امام صادق )ع( فرمودند: 
هركس با معرفت و شناخت به كعبه بنگرد و حق و حرمت ما را مثل همان كه از حق و حرمت كعبه می شناسد 
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w  س��نت است کسي که ش��بانه مي خواهد وارد مکه یا مدینه 
ش��ود، در حومه ش��هر اُتراق کند و روز وارد ش��ود. این ُسّنت نیز از 

رسول خدا)ص( است که شب وارد این دو شهر نمي شد.
w پیامبر)ص( بر مردم مّکه منت نهاد و آنان را آزاد ساخت و نیز 

از مسلمانان مدینه خواست که گناهکاران انصار را عفو کنند.
w به موجب آیات قرآن و حوادث زمان پیامبر)ص( اهل مکه از تجاوز 

به شهر مدینه و نیز مسلمانان مدینه از تجاوز به مکه بازداشته شدند.
w مکه به وسیله مردم مدینه فتح شد.

w  مس��ح ُدو رکن � ُرکن یماني و حجراالسود � در مسجدالحرام 
و نیز نماز نزد اسطوانه هاي مسجدالنبي موجب ریزش گناهان است.

w تک��رار پي درپي ُعمره در مکه مس��تحب اس��ت و نیز نماز در 
مسجد ُقبا در مدینه معادل عمره شمرده شده است.

w نماز در حجِر اس��ماعیل در مکه ونیز در روضه پیامبر)ص( در 
مدینه ثواب بي شمار دارد.

w کار نی��ک و عم��ل صالح ه��م در مکه و ه��م در مدینه ثواب 
مضاعف دارد.

w نوش��یدن آب زم��زم در مکه و نیز نوش��یدن از آب چاهي در 
مدینه که بئر بضاعه نام دارد ُسّنت است.

w به موجب پاره اي از روایات، آب زمزم و خاک و خرماي مدینه 

شفاست.
w همانگون��ه که آب زم��زم در مکه با پاي جبریل جوش��ید، در 

مدینه آب از انگشتان پیامبر)ص( جوشید.
w همانگونه که آب زمزم را به این سو و آن سو مي بردند و مي 
برند، آب چاههاي مدینه را نیز چنین مي کردند و این بنابر منقول، 

سنت پیامبر)ص( بوده است.
w همانگونه که حجراالس��ود را در مکه باید بزرگ داش��ت، منبر 
ش��ریف پیامب��ر)ص(را در م�دینه، ن�یز ب�اید بزرگ داش��ت و طبق 

روایت، نباید صدا را در نزد منبر رسول)ص( بلند کرد.
w اهل مکه اهل اهلّل و اهل مدینه جیران رسول اهلّل نامیده شده اند.

w فضائل مس��جد خیف در مکه )مني( و مسجد قبا در مدینه 
ب��ا هم برابري م��ي کنند. در روایت اس��ت که در مس��جد خیف 
قب��ر 70 پیامب��ر و نماز در مس��جد قبا معادل عمره اس��ت افزون 
بر مس��اجد دیگر مدینه: ک��ه همه داراي فضیلتند مانند مس��جد 
القبلتی��ن ، مس��جد الغمام��ه )المصلي(، مس��جد الفتح ، مس��جد 

االجاب��ة ، و ج��ز اینه��ا.
w در مکه وادي ُسَرر و در مدینه وادي عقیق وجود دارد که براي 

هر دو مکان فضائل بسیار نقل شده است.
 w مطابق روایات وارده هر مؤمني که در مکه یا مدینه بمیرد، در 
قیامت در شمار آمنان یعني کساني که داراي امان و امنیت هستند، 

محشور مي شود.
w زیارت قب�رست�ان ُمع�ّلي در م�ّکه و قب�رستان بقیع در مدینه، 
مورد تأکید فراوان پیامبر )ص( قرار گرفته است و روایات در این باره 

فراوان رسیده است.
 w طب��ق روای��ت، اهل مک��ه واهل مدینه، نخس��تین کس��اني 

هستندکه با پیامبر)ص( محشور مي شوند.
w نخستین کس��اني که پیامبر)ص( براي آنان شفاعت مي کند، 

اهل مکه و مدینه اند.
w در مکه سنگ و درخت و کوه بر پیامبر)ص( سام مي کردند 

و در مدینه اسطوانه َحّنانه از فراق پیامبر ناله مي کرد.
w  در مکه ِحراء و ثبیر و در مدینه کوه ُاُحد زیر پاي رسول خدا 

�)ص( برخود مي لرزید.

مکه برونگاه 
راستی 

و مدینه 
درونگاه 

راستی 
است. 

پیامبر )ص( 
با صدق از 
مکه به در 
آمد  و به 

مدینه اندر 
آمد.

منطقه تحت عنوان مکاتب خدمات میدانی تقسیم شده که مسئولین 
آن در محل ورودی خیمه های مربوط به هر مکتب مستقرند و امسال 
در هریک از مکاتب یک تیم چهار نفره نیز از سوی ستاد حج جهت 

تسهیل و پیگیری امور زائران ایرانی برقرار گردیده است.

5    با اجرای نظام نقل ترددی مش�اعر و محصور کردن مسیرهای 
خاص تردد حجاج در مشاعر، امکان جمع کردن سنگریزه برای رمی 
جمرات در منطقه مزدلفه وجود ندارد یا خطرآفرین است. بنابر این 

بایستی سنگ را قبل از ایام تشریق از مکه جمع کنند.

6   مدتی قبل از حج و بخصوص در آس�تانه ایام تش�ریق مناسب 
اس�ت زائران با توجه به سنگینی و فش�ردگی و اهمیت اعمال حج 
آمادگی بدنی و انرژی الزم را کس�ب نمایند و مراقب س�المتی خود 

باشند تا با مشکل خاصی روبرو نشوند

جزئیات وضع آب و هوا در مشاعر مقدسه
عبدالعزیز بن عمر الجاس��ر رئیس كل سازمان هواشناسي و حمایت 
از محیط زیس��ت عربس��تان اعام كرد: موسم حج امسال با فصل پاییز 

همزمان خواهد بود.
وي اف��زود: ش��اخص هاي اولیه نش��ان مي دهد ك��ه در فاصله 
روزه��اي هفت��م تا س��یزدهم ذي الحجه ش��اهد آس��مان صاف تا 
كم��ي ابري با ابرهاي متراكم در بخش��هاي منطقه منطقه مش��اعر 
مقدس��ه و مك��ه مكرمه خواهد ب��ود و البته هوا هن��گام ظهر گرم 
ش��ده به طوري ك��ه انتظار م��ي رود حداكثر دماي ه��وا بین 37 
ت��ا 40 درج��ه و حداقل دماي هوا، 26 تا 28 درج��ه خواهد بود. 
همچنی��ن وزش ب��اد از غرب به جنوب غرب��ي هنگام ظهر و وزش 
باد از جنوب ش��رقي به شرق هنگام شب و احتمال ابرهاي باران زا 

ش��اهد خواهیم بود.



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
اّما حس��ن... هر ك��س در بقیعش او 
را زی��ارت كن��د، در روزی ك��ه قدمها 
می لغزند، گام او بر صراط استوار می 

ماند.

دریچه اي به فقه مذاهب اسالمي )8(
تلبیه و احرام

اش�اره: از امور عبادي و شرعي كه تفاوت میان مذاهب 
اسامي بسیار اندك است و تمامي مذاهب با اندكي اختاف، 
به انجام آن مي پردازند، مناسك حج است. شاید سّر مطلب 
آن باش��د كه پیامبر اعظم)ص( براي مراس��م باشكوه حجه 
ال��وداع، با اعان عمومي به تمامي قبایل و مناطق مس��لمان 
نشین، همگي را براي انجام حج دعوت كردند و آنگاه در برابر 
دید دهها هزار نفر، مناس��ك حج را انجام و با اعان رس��مي: 
»خذوا عني مناسككم« این عبادت مهم را به آنان آموزش 
دادند و لذا مجال اختاف كمتر پدید آمده است. البته با این 
وجود در امور جزئي مناس��ك حج، تفاوتهاي فقهي مش��هود 
اس��ت. پیش از این به برخي از تفاوته��ا مثل اضطباع و َرَمل 
اشاره شد و اینكه به برخي دیگر از این اختافات مي پردازیم:

حكم تلبیه
تمامي مسلمانان در ذكر تلبیه اشتراك نظر دارند و معتقدند: 
رسول اكرم )ص( در حجه الوداع هنگام احرام فرموده اند »لبیك 
اللهم لبیك، لبیك الش�ریك لك لبی�ك، ان الحمد و 

النعمه لك و الملك، ال شریك لك لبیك«.
ولي اختافي كه مش��اهده مي ش��ود در این است كه آیا 
تلبیه، جزء احرام محس��وب مي شود به گونه اي كه تا تلبیه 
گفته نشده، شخص احرام نبسته است یا اینكه چنین نقشي 
ندارد؟ در این خصوص تفاوت فقهي مهمي مشاهده مي شود:

الف( مذهب امامیه
تلبیه یكي از واجبات سه گانه احرام، در كنار نّیت و پوشیدن 

لباس احرام است و بدون ذكر تلبیه،احرام محقق نگردیده است.
ب( سایر مذاهب

از نظر حنبلیه، حنفیه و شافعیه: تلبیه سنت است و احرام 
ب��ا نیت ورود در حج ی��ا عمره محقق مي گردد. البته حنفیه 
تلبیه را سنت مي شمرند ولي معتقدند براي تحقق احرام پس 
از نیت، شخص مخّیر است كه تلبیه بگوید و یا به جاي آن هر 
ذكري را كه خواس��ت بگوید و یا به جاي تلبیه و مطلق ذكر، 

قرباني خود را به همراه خود راه بیندازد.
ولي مالكیه براین باورن��د كه تلبیه اگرچه واجب ذاتي 

است و اما اقتران احرام به آن سنت است.
نتیجه گیري:

امامیه، احرام را عبارت از نیت و پوشیدن لباس احرام براي 
مردان و گفتن تلبیه مي دانند، ولي سایر مذاهب، صرف نیت 
را براي تحقق اح��رام كافي مي دانند. به عبارت دیگر از نظر 
دیگر مذاهب همین كه ش��خص نّیت كرد كه وارد انجام حج 
یا عمره شود و محرمات احرام را ترك كند، محرم شده است.

بنابرای��ن ذكر تلبیه از نظر امامیه واجب تعییني و جزء 
احرام است، اما از نظر مالكیه واجب ذاتي است ولي نقشي 
در تحقق احرام ندارد و از نظر حنفیه واجب تخییري است 
و احرام با سایر اذكار یا با سوق قرباني نیز محقق مي شود.

تروك اح�رام: قریب به اتفاق ت��روك احرام میان تمامي 
مذاهب اسامي اس��ت به گونه اي كه اختافات بسیار اندك و 
جزئي مي باشد. اختاف عمده در بحث حرمت استظال براي 
مردان است. در مورد استظال و زیر سایه رفتن در حال احرام، 
حنبلیه، نظیر امامیه استظال را حرام مي شمارند. ولي شافعیه 
استظال را جایز مي شمرند، و اما حنفیه و حنبلیه مي گویند: 
استظال و زیرسایه اشیائي مثل سایه چتر و سایه ماشین رفتن، 
در صورتي كه با سروصورت تماس پیدا نكند، جایز است. ولي اگر 

چتر و سقف ماشین به سر یا صورت بچسبد، جایز نیست.
1- منبع: درآمدی بر فقه مقارن
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اگر حج به صورت صحیح و با محتواي دقیق، 
کام��ل و واقعي انجام ش��ود، روح انس��ان را 
لطی��ف، ارادة او را قوي، نف��س وي را پاک و 
منّزه و غرایز طغیانگ��ر او را تعدیل و کنترل 
مي کند. به عنوان نمون��ه: پرهیز از محّرمات 
احرام و دقت فراوان درعمل به وظایف شخص 
مح��رم، تمرین عملي در راس��تاي ریاضت و 
طهارت نفس اس��ت و باعث مي شود، شخص 
در برابر وسوسه هاي   هاي شیطاني و خواسته 
هاي نفساني، مقاومت کند و این را ذخیره اي 
براي روزهاي آتي قرار دهد.در اینجا به بخشي 

از اسرار اخاقي حج اشاره مي شود:
w آراستن نفس به فضایل و مکارم 

اخالقي
برخورداري ازاخاق س��الم و زیباس��ازي 
درون، امري اس��ت که در س��فر روحاني حج 
به راحتي قابل دس��تیابي است. در این سفر، 
حج  گزاران به کس��ب و تمرین اخاق خوش 
در برخ��ورد با دیگ��ران وصبر و پای��داري در 
برابر س��ختي ها   و دشواري ها  ها مي پردازند. 
نفوس خود را به زینت ایثار و از خود گذشتگي، 
عطوفت و مهرورزي، ادب و احترام به دیگران، 
صداق��ت و درس��تي، احس��ان و انف��اق و ... 
مي آرایند. خصایص زیبایي نظیر خیر خواهي، 
سخاوت، گشاده دستي، تواضع، اخاق، رأفت، 
زهد و آزادگي از همة تعّلقات و ... را از خود به 
ظهور مي رس��انند. در اینجا بجا است چندین 
مورد از فضایل ومکارم اخاقي که در پرتو حج 

به راحتي قابل دستیابي است، اشاره گردد:
الف. خلق نیکو و حسن

نرم خویي، پرهیز از سخنان زشت و ناروا، 
درشتي نکردن درگفتار، فرو خوردن خشم و 
عصبانیت وکام مؤدبانه وحتي تحّمل اذیت 
و آزار دیگ��ران، از جلوه هاي    اخاق خوش و 

نش��انه هاي    حج گزار عارف است. از دیدگاه 
مرح��وم نراقي نیز حج گزار باید با رفقا و اهل 
س��فر خویش، خوش خلقي کند و گشاده رو 
و شیرین کام باشد و از کج خلقي و درشت 
گویي، غایت اجتن��اب نماید و فحش نگوید 
و س��خن لغو از او س��ر نزند و با کسي جدال 
وخصوم��ت نکند؛ چنان که حضرت رس��ول 
)صل��ي اهلل علیه وآله( ، ح��ج مبرور را حجي 

مي داند که در آن خوش کامي باشد.
ب. تواضع و فروتني

فروتني، خاکساري و تواضع در محضر خدا و 
دوري از تکّبر، خودپسندي و غرور، از حکمت ها 
و اسرار نوراني حج است و حتي مي توان گفت: 
جوهر حج و حکمت مهم آن، افتادگي، فرودستي 
وخش��وع و خضوع و اظهار ن��داري و بیچارگي 
اس��ت كه در طول سفر باید بروز یابد. امام علي  
)علیه السام( دربارة این حکمت حج مي فرماید: 
»جعله س��بحانه عام��ة لتواضعهم لعظمته و 
اذعانهم لعّزتِه«؛ »خداوند حج را نشانه قرار داد تا 
بندگان دربرابر عظمت او فروتني نموده، به عزت 

و بزرگواري پروردگار اعتراف کنند«.
w پیراستن نفس از رذایل و پلیدي ها

گام مهم در خود سازي و تزکیه و تهذیب 
نفوس، دوري از گناهان و پیراس��تن درون از 
رذایل و ناراس��تي ه��اي    اخاقي وزنگارهاي 
آلودگي اس��ت و این بایس��ته  ترین ش��رط و 
ادب ح��ج حقیقي و ثمره و برکت آن اس��ت.  
از دیدگاه مرحوم ملکي تبریزي، حج دارویي 
اله��ي و مرّکب از اجزاي بس��یار نافعي براي 
بیماري هاي   دل اس��ت. این بیماري  ها قلب 
را از عالم نور بازمي دارد؛ مثًا خرج کردن در 
حج، بیماري بخل را معالجه مي کند و تواضع 
و خواري در اعمال حج و طواف و نماز، مرض 

تکّبر را معالجه مي کندو …

آراستن نفس 
به مکارم اخالقی 

قرآن مهم  ترین هدف انبیاي الهي را، تزکیه و اصالح نفوس بشري دانسته )یزّکیهم( 
و پیامبر گرامي اسالم نیز، هدف از بعثت خود را به اتمام رساندن کرامت هاي 

اخالقي معرفي كرده  است )اّنما بعثت التمم مکارم االخالق(... بر این اساس 
مهم  ترین برنامة مذهب، تربیت اخالقي انسان ها است و حج یک برنامه تربیتي 

است که مي تواند با آموزه هاي جامع و سازندة خود، انسان هاي   نمونه و کاملي 
بپروراند و درس  ها و پیام هاي    اخالقي فراواني، براي حج  گزاران داشته باشد.



مسجد الجن و  مسجد االجابه 

w مسجد الجن 
این مس��جد مش��هورترین و مساجد قدیمی 
مكه اس��ت. موقعیت آن در پایین كوه حجون به 
س��مت حرم،حدود پنجاه متر بعد از پل حجون و 
در حاشیه قبرستان حجون است.خیابان كوچكی 
است در كنار مسجد با نام »شارع مسجد الجن «كه 
هن��وز تابلوی قدیم��ی آن بر دیوار وج��ود دارد. از 
نامهای دیگر این مسجد،»مسجد الحرس «است.به 
نقل ازرقی، این نام از آن جهت اس��ت كه صاحب 
الحرس،كه در مكه گشت ش��بانه داش��ت،  به این 
محل می آمد و در آنجا با عرفا- چهره های شناخته 
شده و برگزیده قبائل- و حراس دیگر،از شعب عامر 

و ثنیة المدنیین،  دیدار می كرد. 
بنا به نق��ل برخی از روایات، نامگذاری آن 
به مس��جد جن به جهت رابطه ای است كه با 
س��وره جن دارد.می دانیم كه سوره جن یكی 
از س��وره های قرآن است.خداوند در این سوره 
فرم��وده اس��ت: جنها آیات الهی را ش��نیده و 
ب��ه آنها ایمان آوردن��د. )1( گویا این آیات در 
محلی كه به نام مس��جدجن شهرت دارد،نازل 
شده است. برخی نامیده شدن آن را به مسجد 
البیع��ه، ب��ه دلی��ل بیعت جن ب��ا آن حضرت 
دانس��ته اند. برخی روایات تاریخی به این نكته 
اش��اره كرده اند كه رس��ول خ��دا)ص( محل 
مس��جد را برای عبد اهلل بن مس��عود مشخص 

و معین فرمود. 
از تاریخ بنای این مسجد،اطاعی در دست 
نیس��ت، اما می دانیم كه مسجد در قرن دوم و 
پس از آن،به همین نام س��رپا بوده و مورخان 

در طول قرون مختلف از آن یاد كرده اند. 
مسجد جن در ناحیه شمالی مسجد الحرام، 
اندكی پس از پل حجون، واقع ش��ده اس��ت.در 
شرق مسجد،خیابان مس��جد الحرام و در غرب 
آن، خیاب��ان جن قرار دارد و مس��جد تقریبا در 
مح��ل تاقی این دو خیابان قرار گرفته اس��ت. 
محل فعلی مسجد دقیقا در محل قبلی آن است 
و در بازس��ازی جدید، مساحت آن به 600 متر 
مربع رسیده است.بنای مسجد محكم و مناره ای 

در ركن شمال شرقی آن قرار دارد. 

w مسجد االجابه)مكه( 
این مس��جد پایین تر از میدان معابده، در 
ابتدای ش��ارع ابطح، در طریق مس��جد الحرام 
و در ابتدای ش��ارع االجابه واقع است. مسجد 
االجابه از مس��اجدی است كه فاكهی در قرن 
دوم از آن یاد كرده است. در اصل،این مسجد 
در آغاز شعبی واقع شده است كه در تاریخ به 
نام شعب آل قفنذ شناخته می شود. این شعب 

در درون كوه العیر قرار دارد. 

غنیمت شمردن فرصت
امام عل��ی)ع( فرمودن��د: فرصت به مانن��د ابر گذرا 
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 كعبه یك سنگ نشان است كه ره گم نشود
حاجی، احرام دگر بند ببین یار كجاست
س��فری باید و هجرتی و تحولی و گش��ودن بند عادت از 
پای روزمره گی زندگی كه برای ما تبدیل به یك حركت 
دوری ش��ده اس��ت آن هم دور باطل؛ آمد و رفت ش��ب و روزهای تك��راری و بیهوده،خوردن برای 
زندگی، زندگی برای خوردن و روانی آن چنان سردرگم و به هم ریخته كه حركتمان را ُكند و چه 

بسا متوقف كرده است.
و امروز دعوت او و آهنگ ما، عصیانی اس��ت بر این وضعیت ناهنجار و بیرون رفتن از نوس��انات 
تردید و دور باطل. این س��فر بازمی كند این كاف س��ر در گم و این دایره بس��ته را. این سفر ما را از 
زندگ��ی حیوانی به مقام رفیع انس��انی اوج می ده��د و به اصل خویش بازمی گردان��د. زنگارها را از 
قلبمان می زداید و دلمان، آیینه نور می شود.این سفر نه تنها كویر تفتیده دل را سیراب می كند،بلكه 
چشمه س��ارهای عرفان و معنویت را در آن جاری می س��ازد. در این سفر اس��ت كه فرشته نور، دیو 

ظلمت را از سرزمین وجودمان بیرون می كند.
این سفر، سفر به سوی نبض ایمان، مهد قرآن و مهبط وحی است. میعادگاه نور و حریم قدسی 
و قبله گاه مس��لمین اس��ت كه بدون دعوت نمی توان بدان مش��ّرف ش��د. آری! چه شد كه خداوند 
مهربان از میان میلیونها انس��ان كه آرزوی زیارت خانه اش را دارند تو رابرگزید؟ چه بس��ا انسانهایی 
كه در آرزوی این زیارت ده ها سال انتظاركشیدند و عاقبت اجل به آنها مهلت نداد، چه شد حضرت 
دوس��ت به دعوتش از تو برای این زیارت به تو افتخار داد؟ و گفت: بیا برای عبادتی بس��یار مهم، بیا 
برای حریت و آزادگی، بیا برای تصفیه باطن،بیا برای هماهنگی با ملكوتیان و انبیا و امامان، بیا برای 
تحصیل مقام قرب و لقا، بیا برای آراسته شدن به حقایق و پیراسته شدن از مهالك،بیا برای آشتی 
و جبران گناهان، بیا برای به دست آوردن بصیرت وكرامت و انسانیت و صدق و ورع و عفت و تقوا، 

و چه شد كه نام توبر لوح خوان ضیافت الهی نقش بست؟ 
بر س��ر این سفره نشستن،گام بلندی اس��ت بر فراز چندین هزار سال و شنیدن تاریخ ابراهیم)ع( و 
دی��دن هزاره های ایمان و اعتقاد و عش��ق و ایثار در میان این همه آث��ار رنگارنگ و ثابت و متغیر و 

جدید و قدیم.
در ای��ن میهمانی، یافتن تاریخ در جغرافی اس��ت؛ چون آن س��رزمین مقدس تاریخ مجس��م و 
عینیت یافته اس��ام اس��ت. زیارت این میعادگاه،مروری است بر یك تاریخ كهن و سرشار از معرفت 
و فرهنگ وتعالیم؛ لیكن احیای خاطرات این دیار و این مرور آموزنده و پر باربرای كس��ی اس��ت كه 
با جزئیات تاریخ و حوادث نهفته در سنگ س��نگ و گوشه گوش��ه آن سرزمین مقدس آشنا باشد. لذا 
آنچه در این سفربرای تو پر معنی، شورآفرین و احساس برانگیزتر می تواند باشد،آگاهی بر رخدادها 

و خاطره ها و معرفت بر فلسفه اعمال است.
در راس��تای تحقق این هدف بزرگ س��عی ش��ده اس��ت در این نوش��تاربا الهام از اندیش��ه های 
دانشمندان و عرفا و بهره گیری از منابع غنی اسامی، دروسی را پیرامون حقایق و معارف، آشنایی 

با اماكن مقدسه و آموزش مسائل و آداب این سفر معنوی ارائه كنیم.           ادامه در شماره بعد...

در آستانه زیارت خانه خداییم 

مـساجد مکه و مدینهمـــعارف حج

 محسن شریعت



کاهش قیمت 136 قلم دارو
عضو كمیته نظارت بر حسن اجراي تفاهم نامه دارویي بین وزارتخانه هاي 
بهداش��ت و تع��اون گف��ت: ح��دود 136 قل��م داروي بیم��اران خاص و 

صعب العالج اصالح قیمت شده و به قیمت سال قبل بازگشته  است.

رویدادهای ماه ذي الحجه

نکته

آموزش هنر رفتاري 
با حجاج به كاركنان 

شهرداري مكه
ري  دا ا توس��عه  ره  دا ا
مكرم��ه،  مك��ه  ش��هرداري 
ب��ا  آموزش��ي  دوره  ی��ك 
با  رفت��ار خوب  عن��وان هنر 
آموزش��ي  مركز  در  حج��اج 

ای��ن نه��اد برگ��زار ك��رد.
اطاع  پایگاه  گ��زارش  به 
ب��ن  ص��اح  ح��ج،  رس��اني 
امور  معاون  ب��ي  لعرا ا عبداهلل 
مكه  ش��هردار  مالي  و  اداري 
دوره  این  كرد:  اعام  مكرمه 
بر اس��اس تمایل ش��هرداري 
توانمن��دي  ارتق��اي  ب��راي 
موس��م  در  خ��ود  كاركن��ان 
افزای��ش  ه��دف  ب��ا  و  ح��ج 
ب��راي  كاركن��ان  قابلیته��اي 
شایس��ته  كه  خدماتي  ئ��ه  ارا
اس��ت،  مكرمه  مكه  جای��گاه 

برگزار ش��ده اس��ت.
از س��وي دیگر عبدالرحمن 
المعب��دي مدی��ر اداره توس��عه 
اداري ش��هرداري مك��ه مكرمه 
اع��ام ك��رد: این دوره ش��امل 
چندی��ن مح��ور مه��م ب��ود و 
تازه ترین ش��یوه ه��ا و راههاي 
ارائه خدمات به حجاج بیت اهلل 
الحرام و اصول رفتاري موفقیت 
آمیز و میزان اجراي آن تشریح 

شد.
به گفت��ه وي، همچنین به 
مس��ائل متعددي ك��ه باید در 
ب��ه حجاج  كنندگان  خدم��ت 
وجود داش��ته باش��د، پرداخته 

ش��د.
خاط��ر نش��ان مي ش��ود، 
طي س��الهاي اخیر، رفتارهاي  
در  موجود  نیروه��اي  برخ��ي 
حرمی��ن ش��ریفین ب��ا حجاج 
اس��باب  الح��رام  اهلل  بی��ت 
كرده  فراهم  را  آنها  نارضایتي 
متعددي  ش��كایتهاي  و  ب��ود 
ئ��ه  ه��م در ای��ن زمین��ه ارا
نارضایتي  این  كه  بود  ش��ده 
ه��ا مقام��ات س��عودي را بر 
ه��اي  دوره  ت��ا  داش��ت  آن 
نیروه��اي  ب��راي  آموزش��ي 
و  امنیتي  از جمل��ه  مختل��ف 
پلی��س مذهب��ي خود درباره 
رفت��ار حس��نه ب��ا حج��اج و 

عمره گزاران برگزار كنن��د.
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ه��ر ماه را باید ب��ا توجه به خدا، ی��اد و ذكر او آغاز 
كرد و س��امت و موفقیت خود را در آن ماه از خداوند 
متع��ال طلب كرد. در همین زمینه اعمالي براي هر ماه، 
در كتب دعا نقل ش��ده اس��ت كه پیون��د خلق با خالق 
را محك��م مي كند، یاد خ��دا را در خاطره ه��ا زنده نگه 
مي دارد، و انسان را در پناه قدرت الیزال او قرار مي دهد؛ 
به یقین این توجه و دعا، سبب حل بسیاري از مشكات 

و دفع با ها و آفات خواهد شد.
در بعضي از روایات درباره ماه ذي الحجه آمده است، 
ش��ب هاي ده گانه اي كه قرآن در سوره »َواْلَفْجر و َوَلَیاٍل 
َعْش�رٍ « به آن سوگند یاد كرده است، شب هاي دهه اول 
این ماه ش��ریف است، و این سوگند به خاطر عظمت آن 

است.
خداوند در س��وره حج )آی��ه 28( ضمن بیان فریضه 
بزرگ »حج« س��خن از »ایام معلومات« گفته اس��ت كه 
مومنان باید در آن به یاد خدا باشند. یكي از تفسیرهاي 
مع��روف »ایام معلومات« كه در روایات نیز آمده اس��ت، 
10 روز اول ذي الحجه اس��ت. بنابراین، هم شب هاي آن 

عزیز است و هم روزهاي آن.

رویدادهای این ماه
w اول ماه ذي الحج�ه: روز والدت حضرت ابراهیم 
خلی��ل )ع(، پیامبر بزرگ و بت ش��كن و بنا كننده خانه 

كعبه است.
همچنین بنا بر نقل »ش��یخ طوس��ي« این روز، روز 
ازدواج امیرمومن��ان علي )ع( و حض��رت صدیقه كبري 

فاطمه زهرا )س( )در سال دوم هجري( است.
w روز هفتم ماه ذي الحجه: وفات امام محمد باقر 

)ع( )در سال 114( در چنین روزي واقع شده است.
w روز هش�تم م�اه ذي الحج�ه: ای��ن روز را روز 
»تروی��ه« مي نامن��د. »ترویه در لغت به معناي س��یراب 
ك��ردن، و آب ذخیره نمودن اس��ت«. در س��ابق كه در 
عرف��ات آب نبود، حجاج در روز هش��تم براي وقوف در 

عرفات در روز نهم از مكه با خود آب مي بردند.
w روز نه�م ذي الحجه: روز عرفه اس��ت كه روزي 
بسیار با فضیلت اس��ت و حاجیان آن روز را در صحراي 
عرفات به یاد خدا هس��تند، همچنی��ن این روز مصادف 
است با سال روز شهادت حضرت مسلم بن عقیل )ع( در 

شهر كوفه )در سال 60 هجري قمري(.

w روز دهم ماه ذي الحجه: روز عید قربان است كه 
از اعیاد مهم اسامي است.

w روز پانزده�م ماه ذي الحج�ه: در چنین روزي 
میاد مسعود حضرت امام علي النقي )ع( در سال 212 

هجري قمري واقع شده است.
w روز هجده�م ماه ذي الحجه: روز عید س��عید 
غدیر، عید والیت و امامت، از اعیاد مهم اس��امي است. 
آن روز پیامبر گرامي اسام )ص( به فرمان خداوند، علي 
)ع( را به امامت و جانشیني خود منصوب كرد. این واقعه 
در س��ال دهم هجري در س��رزمین »خم« نزدیكي مكه 
كنار غدیر )بركه آبي( واقع ش��د. و لذا آن را عید »غدیر 
خم« مي نامند. مرحوم »عامه امیني« در كتاب ش��ریف 
»الغدیر« كه در 11 جلد نوش��ته ش��ده اس��ت، روایات 
فراواني را از طریق اهل سنت راجع به جریان غدیر خم، 
نقل مي كند كه ج��اي تردیدي براي هیچ فرد با انصافي 

باقي نمي گذارد.
w روز بیس�ت و چه�ارم م�اه ذي الحج�ه: روز 
»مباهله« اس��ت، روزي اس��ت كه رس��ول خدا )ص( با 
نصاراي نج��ران »مباهله« كرد، و پیش از آن كه مباهله 
صورت گیرد مسیحیان نجران، پشیمان شده و از مباهله 
صرف نظر كردند. این جریان در س��ال دهم هجري واقع 
ش��ده اس��ت. )داس��تان آن را در ذیل اعمال روز مباهله 

شرح خواهیم داد(.
همچنین در این روز حضرت امیرالمومنین علي )ع( 
در حال ركوع انگش��تر خود را به س��ائل داد و آیه )انما 

ولیكم اهلل و رسوله( در همین رابطه نازل شد.
w روز بیس�ت و پنجم ماه ذي الحجه: روز نزول 
س��وره »هل اتي« است. پس از آن كه حضرت علي )ع( 
حضرت فاطمه )ع(، امام حس��ن )ع( و امام حس��ین )ع( 
و جن��اب فضه، ب��راي اداي نذر خویش كه براي ش��فاي 
امام حس��ن و امام حسین )ع( كرده بودند، سه روز روزه 
گرفتن��د و در روز اول غ��ذاي افطار خود را به مس��كین 
دادن��د و با آب افط��ار كردند و در روز دوم به یتیم و روز 

سوم به اسیر دادند این سوره در مدح آنان نازل شد.

ماه »ذي الحجه « آخرین ماه »سال هجري 
قمري« است و ماهي است بسیار پربركت. 

بزرگان دین هنگامي كه این ماه وارد 
مي شد، اهمیت ویژه اي به عبادت در 

آن ماه مخصوصا در دهه اول این ماه 
می دادند.

رویــــــــداد



در جلسه هیات دولت صورت گرفت:

تعیین ساعات جدید 
آغاز به كار دستگاه هاي اجرایي

آغاز مذاکرات ایران با غول های نفتی جهان
مع��اون وزیر نفت با اش��اره به آغاز مذاک��رات ایران 
با ش��رکت های ب��زرگ نفت و گاز جهان )همچون ش��ل 
و توتال( ش��روط مش��ارکت نفتی ایران و شرکت های 

آمریکایی را تشریح کرد.

»یاوران حجاج« بسیج همگانی برای امور 
فرهنگی را مهیا کنند

گردهمایی بزرگ یاوران حجاج با حضور یک هزار و 
400 نفر از زائرانی که لباس یاوران حجاج به تن کرده اند، 
صبح دوشنبه در سالن اجتماعات اقامتگاه محل استقرار 

بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه برگزار شد.
به گ��زارش زائر، حجت االس��ام والمس��لمین 
س��ید علی قاضی عس��کر در جمع ی��اوران حجاج، 
ب��ر برنامه ریزی صحیح ب��رای بهره مندی زائران از 
برکات ح��ج تاکید کرد و از روحانی��ون کاروان ها 
خواس��ت تا عاوه بر بیان احکام و مناس��ک حج، 
به بصیرت افزایی زائران نیز توجه کرده و معارف و 

اسرار اعمال حج را نیز به آنها منتقل کنند.
وی خدمت یاوران حجاج به زائران حرمین شریفین 
را مصداق تحقق آموزه های اسام درباره تعاون دانست و 

گفت: خدمت یاوران حجاج، پاداش مضاعف دارد.   
ب��ه  توج��ه  ب��ا  ایران��ی  حج��اج  سرپرس��ت 
حساس��یت های کش��ور میزبان، تاکی��د کرد: الزم 
اس��ت یاوران حج��اج به طور جدی وارد مس��ائل 
فرهنگی ش��وند و به کمک کارگزاران حج بیایند. 
برای ب��اال بردن بهره وری در حج، نیازمند بس��یج 

همگانی برای انجام کارهای فرهنگی هستیم.
وی افزود: ش��ورای فرهنگی کاروان باید با نگاه 
ب��ه بهره گیری از خرد جمع��ی و افزایش بهره وری 
در ح��ج به برنامه ری��زی امور فرهنگ��ی و معنوی 
کاروان ایفای نقش کند و یاوران حجاج می توانند 
به عنوان ب��ازوان اجرایی برنامه هایی که ش��ورای 

فرهنگی تصویب می کند عمل نمایند.
حجت االسام والمسلمین قاضی عسکر در جمع 
یاوران حجاج تاکید کرد که امور فرهنگی کاروان ها 
طی هماهنگی با شورای فرهنگی کاروان و با روحیه 
بس��یجی، عزم همگانی و مش��ارکت جدی با حضور 

نیروهای تحصیلکرده کاروان به پیش رود.
نماین��ده ول��ی فقی��ه در ام��ور ح��ج و زیارت 
همچنین بر استفاده از فرصت ها در سرزمین وحی 
و گسترش برنامه های قرآنی اعم از تاوت، تفسیر 

و حفظ قرآن در کاروان ها تاکید کرد.
سرپرست حجاج ایرانی ابراز امیدواری نمود که 
با همکاری یاوران حجاح، آداب مربوط به مراعات 
حق��وق یکدیگر و توس��عه مهارت ه��ای رفتاری و 
مهارت های زندگی در کاروان ها عملیاتی شود.    
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الوروف: 
پیشنهادهاي هسته اي ایران در 

نشست ژنو مطرح مي شود
سرگئي الوروف وزیر امور خارجه روسیه 
اعام كرد: پیش��نهادها و موضع گیري هاي 
اخیر ایران براي حل و فصل مس��اله هسته 
اي در نشس��ت آینده تهران و گروه 1+5 در 

ژنو مطرح مي شود.
نشست آینده ایران و گروه 1+5 روزهاي 
15 و 16 م��اه اكتبر )23 و 24 مهر ماه( در 

ژنو برگزار خواهد شد. 
محم��د جواد ظریف وزیر امور خارجه 
كش��ورمان اع��ام ك��رد كه كش��ورهاي 
غرب��ي باید با پیش��نهاد جدیدي در باره 
برنامه هس��ته اي ایران با این كشور وارد 

مذاكره ش��وند. 
بس��ته قبلي پیش��نهادات غرب به ایران 
یك سال پیش ارائه شده بود و در آن توقف 
غني س��ازي اورانیوم تا س��طح 20 درصد و 
توق��ف كار غني س��ازي اورانیوم در س��ایت 

هسته اي فردو پیش بیني شده بود.

رییس جمهور:
امیدواریم روابط ایران با اتحادیه 

اروپا رو به جلو حرکت کند
میکائیل بارون فون اونگرن، سفیر جدید 
آلم��ان در تهران ب��ا دکتر حس��ن روحانی 
ریی��س جمهوری اس��امی ای��ران دیدار و 

استوار نامه خود را تقدیم وی کرد.
به  ای��ن دی��دار  ریی��س جمه��ور در 
با  ایران  اسامی  روابط جمهوری  اهمیت 
آلمان اش��اره و اظهار امیدواری کرد که 
در آین��ده ش��اهد تعمیق هر چه بیش��تر 
روابط اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی فی 

ما بین باش��یم.
روحانی اضافه کرد: امیدواریم که روابط 
ایران با اتحادیه اروپا نیز در آینده نزدیک رو 

به جلو حرکت کند.
رییس جمهور با اش��اره به نقش سازنده 
آلم��ان در موضوع هس��ته ای ای��ران اظهار 
امیدواری کرد در اجاس آینده ژنو نیز این 
کشور نقش مثبت و سازنده ای در خصوص 
حل و فصل مساله هسته ای ایران ایفا کند.
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خـــــــــــــــبرحـج

در جلس��ه اخیر هیات دولت كه به ریاس��ت رییس جمهور برگزار شد، ساعات جدید آغاز به كار 
دس��تگاه هاي اجرایي سازمان ها و مراكز آموزشي و خدمات درماني، بانك ها و واحدهاي نظامي به 

تصویب اعضاي دولت رسید.
بر این اساس و با موافقت هیات دولت، ساعات آغاز به كار دستگاه هاي اجرایي و مراكز آموزش 
عالي و پژوهش��ي و بخش هاي آموزش وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي ساعت 8 صبح ، 
مدارس ساعت 7:15 تا 7:45 صبح، بانك ها ساعت 7:30 صبح و واحدهاي نظامي در ساعت 6:30 

تا 7 صبح تعیین شده است. 
اعضاي هیات دولت همچنین در این جلس��ه با افزایش سرمایه جمهوري اسامي ایران در بانك 

توسعه اسامي موافقت كردند. 
عاوه بر این، هیات وزیران با عضویت وزراي امور اقتصادي و دارایي، دادگس��تري و كش��ور در 
ش��وراي عالي اداري و عضویت وزراي آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت در شوراي حقوق 

و دستمزد موافقت كرد. 

روزنامه نیویورك تایمز درباره بي اس��اس بودن ادعاهاي نخست وزیر رژیم صهیونیستي علیه ایران، 
نوشت: بنیامین نتانیاهو با ارائه اطاعات نادرست درباره وضعیت كنوني ایران، اشتباهي فاحش مرتكب 

شد كه موج تمسخر در شبكه هاي مجازي را ایجاد كرده است.

روزنامه آمریكایي: 
اظهارات ضدایراني نتانیاهو دستمایه تمسخر اینترنتي

رئیس سازمان حج و زیارت تأکید کرد:تالش 
برای بهره مندی بیشتر زائران از سفر حج

مهندس اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت با 
حضور در هتل النسمات الوسیم مکه مکرمه محل 
اس��تقرار منطقه 2 ستاد مکه مکرمه، ضمن حضور 
در جلس��ه هماهنگی مدی��ران مجموعه و مدیران 
کاروان ها و عوامل منطق��ه 2 مکه با خدمتگزاران 
حجاج دیدار و گفتگو کرد و گفت: باید تاش شود 

زائران سفر حج بیشتر بهره مند شوند.

اخـــــــــبار
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

 اگر موبایل یا خط ایرانی شما مفقود 
ش��د س��ریعا به دفاتر مخابراتی ایران 
مس��تقر در س��تادهای مکه و مدینه 
مراجع��ه و نس��بت ب��ه قط��ع کردن 
و س��وزاندن خ��ط خود اق��دام کنید. 
همچنی��ن اگر تماس های ناش��ناس 

داشتید به ان ها پاسخ ندهید.

خداون��دا: ام��روز روزی ت��ازه و 
درخش��ان است و من بنده ای شاکر 
و ب��ا انگیزه و س��ربلند که با امید به 
عفو س��ر بر اس��تان کعبه ات نهادم؛  
یاارحم الراحمین.           شریفی گناباد  

گر شبی در منزل جانانه مهمانت 
کنند / گول نعمت را نخور، مشغول 

صاحب خانه باش

خداس��ت  عرش  تجلی  کعب��ه 
که ن��گاه ب��ه آن پ��اداش دارد و 
اش��اره به توحید محض از شاهراه 
والی��ت یعنی کانون اتحاد اس��ت. 
از  عبادت��گاه  برتری��ن  ای��ن  در 

مهدِی فاطمه)عج( یادتان ن��رود.
مرتضایی کاروان قائنات

ب��رادر و خواهر زائ��ر ایرانی امید 
اس��ت با اخاق و رفتار شایس��ته و 
پوشش مناسب نماینده قابل احترام 

برای ایران عزیز باشیم.
م. م کاروان 19005

در یکی از ش��ماره های نش��ریه از 
زائران خواس��ته بودید اس��راف نکنند. 
برخی از ش��بها در رس��توران هتل ها 
یک س��وم غذاها می ماند و دور ریخته 
می شود باید برای این مساله فکری کرد.
ت. خراسان رضوی

گفتم: خودس��تایی یعنی چه و 
قرآن درباره آن چه می گوید؟

گفت: س��تاييدن خ��ود، مدح و 
ثن��ای خود گفتن اس��ت. ق��رآن در 
مقام مذمت اش��خاصی ک��ه خود را 
نظر  »آيا  می فرماي��د:  می س��تايند، 
نيفکن��دی به س��وی آنانک��ه تزکيه 
نفس و خودس��تايی می کنند )چه 
کار قبيحی می کنند(، بلکه خداست 
که )می تواند( هر کس را بخواهد )و 
شايسته باشد( تزکيه کرده و بستايد 
و به اندازه رش��ته باريکی هم که در 
ميان ش��کاف دانه خرماست، ظلم و 

ستم نمی شوند.« )نساء، 49( 
فرماي��د:  م��ی  باق��ر)ع(  ام��ام 
»احدی از ش��ما به کث��رت نماز و 
روزه و زکات و قربانيش )يا س��اير 
افتخار نکند که خداوند  عباداتش( 
عّزوجّل داناتر اس��ت به کس��ی که 

پرهيزکار ش��ود از ش��ما.« 
�وا  تَُزكُّ »َف�َ�  آي��ه  معن��ی  از 
أَنُفَس�ُكْم« س��ئوال ش��د از ام��ام 
ص��ادق)ع( ، آن حض��رت فرم��ود: 
»گفتار انس��ان که )در مقام تزکيه 
و خودس��تايی ( گويد ديشب نماز 
خوان��دم، دي��روز روزه گرفت��م  و 

مانن��د اي��ن .« 

اینجا، فضایی است که برای انعکاس 
دلنوش��ته ها، خاط��رات، تجربیات و 
عکس های دیدنی زائران از سفر حج 

اختصاص یافته است.

 جحف�ه
"جحف��ه" یکی از میق��ات های حرم 
اس��ت. در اوایل اس��ام محل آبادي 
بوده ك��ه بعدا ویران ش��ده.  محلي 
را كه س��یل وی��ران كن��د در زبان 
عرب��ي جحف��ه گوین��د. جحف��ه در 
مسیر مدینه به مكه در فاصله 156 

كیلومتري مكه قرار دارد. 

عکس روز

عرفات

w w w . h a j j . i r

یادآوری خاطرات پیامبران 
س��فر حج، یادآور خاط��رات  زیباي  پیامبران  بزرگ  و بن��دگان  نیك  خداوند 
متعال  اس��ت. هنگام  طواف  خانه ي  كعبه، خاطره ي  حضرت  ابراهیم  و فرزند 
دلبندش  حضرت  اس��ماعیل - علیهما الس��ام - تجدید مي ش��ود زیرا این  دو 

بزرگوار بانیان  آن  بیت  عظیم  بوده اند.
 هنگام  سعي  میان  صفا و مروه  خاطره ي  پر ِمهر و پر عطوفت  حضرت  هاجر 
علیها السام  نسبت  به  فرزندش  اسماعیل  علیه  السام  در ذهن  وارد مي شود 
كه  براي  دسترسي  به  آب  اندكي  میان  آن  دو كوه  »صفا« و »مروه« با دلهره  

و اضطراب  مي دوید.

مولوي

اي خان و مان بمانده و از شهر خود جدا 
روز از سفر بفاقه و شبها قرار ني
چونید و چون بدیت در این راه با خطر
در آسمان ز غلغل لبیك حاجیان
جان چشم تو ببوسد و بر پات سر نهد

شاد آمدیت از سفر خانه خدا
در عشق حج كعبه و دیدار مصطفا

ایمن كند خداي در دین راه جمله را
تا عرش نعرها و غریوست از صدا

اي مروه را بدیده و بر رفته بر صفا
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