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تالش خالصانه 228 آشپز برای 
هر وعده غذایی 70 هزار زائر ایرانی

گ�زارش خبرن�گار س�تاد اطالع رس�انی ح�ج 92 از 
آش�پزخانه های مرکزی »ابو جدایل« و »قحطانی« در 
مکه حاکیس�ت که آش�پزهای حرفه ای کشورمان در 
موس�م حج به صورت شبانه روزی در این آشپزخانه ها 
فعالیت می کنند تا غذایی س�الم و مطمئن در اختیار 

زائران ایران قرار دهند. 
آش�پزخانه های مرک�زی در مک�ه ک�ه ام�ور 
پش�تیبانی  را  ایران�ی  زائ�ران  غ�ذای  پخ�ت 
10 س�ال دارن�د. طبخ  می کنن�د قدمت�ی حدود 

این آش�پزخانه ها که  ایرانی در  غذای زائ�ران 
زمانی با اجاق گاز چند ش�عله صورت می گرفت، 
ام�روز به ص�ورت مکانیزه و ب�ا بخار آب انجام 
می ش�ود؛ هر چند که هنوز آش�پزخانه قحطانی 
ب�ا مکانیزه ش�دن ص�د درصدی  چن�د قدم�ی 
فاصل�ه دارد اما آش�پزخانه ابوجدایل که بخش 
اعظ�م پخت غ�ذای زائران کش�ورمان در مکه 
را ب�ر عه�ده دارد سال هاس�ت ب�ه ط�ور کامل 

مکانیزه ش�ده اس�ت.                               3 

حضرت امام )ره(
مراتب معنوي حج، كه سرمایه حیات جاودانه 
اس�ت و انس�ان را ب�ه اف�ق توحی�د و تنزیه 
نزدی�ك مي نماید، حاصل نخواهد ش�د مگر 
آنكه دستورات عبادي حج به طور صحیح و 

شایسته و مو به مو عمل شود.
خطاب به حجاج، 1363



مصرف بنزین به زیر 70 میلیون لیتر رسید
روند کاهش��ی مصرف بنزی��ن که از ابتدای مهر ماه آغاز ش��د در هفته 
دوم این ماه نیز ادامه یافت و متوس��ط مصرف بنزین روزانه را به زیر 

70 میلیون لیتر رساند.

سر م��قاله

قدری بیندیشیم
ادامه از صفحه اول

سللواالت و موضوعات واجد 
اهمیتی وجود دارد که زائر خانه 
دوست، می تواند از خود بپرسد 
و در جسللت و جللوی بهترین 

پاسخ برای آنها برآید.
او می تواند بپرسللد: خدا از 
من چه خواسته است و شایسته 
است من از او چه بخواهم؟ چه 
رفتارهللا و خصلللت هایی نیک 
و پسللندیده را در ایللن سللفر، 
در اطرافیان دیللده ام و چگونه 
می توان آنهللا را در وجود خود 
نهادینه ساخت؟ درس های حج 
برای من چلله بود؟ از چه راهی 
مللی تللوان این درس هللا را در 

زندگی استمرار بخشید؟
خوب اسللت در بازگشت از 
سفر چه نکات و مطالب مهمی 
را با بستگان و اطرافیان خود در 

میان گذارم؟ 
بهتریللن چیزهایللی که می 
توان بللرای بازمانللدگان از این 
سفر به ویژه خویشان و دوستان 
و کسللانی که التماس دعا گفته 
اند از خداوند خواست چیست؟ 
چگونه می توان مطمئن شد که 
از فرصللت محدود این سللفر، 
بهترین بهره برداری در جهت 
معنوی صورت  فضایل  کسللب 
مللی گیرد تللا به دسللتاوردی 
بزرگ و در شان این سفر الهی 

دسللت یافت؟ 
با توجلله به تجاربللی که از 
این سفر کسب کرده ام، آیا آن 
چیزهایی که تا کنون در زندگی 
خود برایشللان اولویت و اهمیت 
قایل بودم، واقعا آن اندازه ارزش 
و اهمیت داشته اند؟ چه انگیزه 
نیرومندی در فلسفه حج نهفته 
اسللت که هللر سللاله جمعیت 
گسللترده ای از مردم سراسللر 
جهان را به سللوی این سرزمین 

خشک و تفتیده می کشاند؟ 
این ها نمونه پرسللش هایی 
اسللت کلله زائر مللی توانللد در 
رهگذر سفر حج، در ذهن خود 
مرور کند و برای یافتن بهترین 
پاسللخ، بللا دیگللر همسللفران 
فرهیخته مشورت کند و دیدگاه 
خود را در معرض نقد و ارزیابی 

خردمندان قرار دهد.
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نماینللده ولللی  فقیه و سرپرسللت حجللاج ایرانی در 
دیللدار با رئیس بعثه حج برونئی، ارتباط میان کارگزاران 
حج کشللورهای مختلف و آشللنایی ملت هللا و همکاری 
دولت های اسامی برای رشد و پیشرفت جوامع اسامی 

را از فرصت های بی نظیر حج برشمرد.  
به گزارش ستاد اطاع رسانی حج 92، حجت االسام 
والمسلمین سید علی قاضی عسکر با بیان اینکه "برونئی" 
کشوری ثروتمند با مردمی متدین است، از ایجاد فرصت 
دیدار مسلمانان از کشورهای مختلف با یکدیگر به عنوان 
یکی از برکت های سللفر نورانللی حج یاد کرد و گفت: در 
حج این فرصت وجود دارد که مسلمانان از گوشه و کنار 
دنیا در یک زمان معین اجتماع کنند و ضمن آشنا شدن 
با مشللکات یکدیگر، راه حل هایی برای رفع مشللکات 

جهان اسام ارائه دهند.
وی حج را فرصتی برای توسعه همکاری های اقتصادی 
بین کشورهای اسامی دانست و گفت: طبیعی است که 
اگر کشللورهای اسامی، مبادله اقتصادی و همکاری های 
مشترکی در حوزه های علمی، فرهنگی و صنعتی داشته 

باشند، رشد قابل توجهی پیدا خواهند کرد.   
بر طبق این گزارش، حللاج عبدالقهار، رئیس بعثه حج 
برونئی نیز حج را فرصتی برای دیدار مسلمان از کشورهای 
مختلف برشللمرد و با بیان اینکه مسئوالن برونئی اهمیت 
باالیی برای حج قائل هسللتند، اذعان داشللت: آموزشی که 
بعثه حج جمهوری اسامی ایران برای حجاج ایرانی در نظر 
گرفته است دقیق تر و نظم زائران ایرانی هم نسبت به زائران 

دیگر کشورها بیشتر است.    

در دیدار سرپرست حجاج 
ایرانی با رئیس بعثه حج 

برونئی مطرح شد

فرصت های حج 
برای پیـشرفت 
جوامع اسالمی

بازداشت 17۳ زائر متخلف غیر ایرانی
1۷3 نفر به سللبب داشللتن روادید جعلي و گذرنامه اي كه 
متعلق به آنها نبود بازداشت شدند كه بر اساس قوانین با آنها 

برخورد مي شود.

اعزام 2۵ نومسلمان به حج
انجمن جهاني نومسلمانان و جمعیت جهاني حفظ قرآن كریم 
از اعزام 2۵ نومسلمان براي اداي فریضه حج امسال خبر داد.

بیش از 18 هزار حاجي از راه دریا وارد عربستان 
شدند

تعداد حجاجي كه از راه دریایي وارد عربسللتان شده اند به 
بیش از 1۸ هزار نفر رسیده است. اداره بندر اسامي جده 
آمادگي هاي خود را براي استقبال از حجاج كامل كرده اند 
كه تعداد حجاجي كه از راه دریا وارد سللرزمین وحي شده 
اند به بیش از 1۸ هزار نفر رسللیده اند كه این تعداد با 3۷ 

فروند كشتي وارد شده اند.

ورود ۶0 هزار حاجي عرب به مكه
تعداد حجاج عربي كه تا كنون وارد عربسللتان شده اند 
به بیش از 1۴۰ هزار نفر رسللیده كه از 19 كشور هستند، 

همچنین 6۰ هللزار حاجي عرب تا كنون وارد مكه مكرمه 
شده اند.

به گفتلله فیصل بن محمللد نوح رئیس شللوراي مطوفان 
حجاج كشورهاي عربي، امسال 3۰۰ هزار حاجي عرب در 

موسم حج شركت مي كنند.

ورود 1۴ اتوبوس حجاج عماني از راه زمیني
اولین گروه از حجاج كشور عمان با 1۴ دستگاه اتوبوس از 

طریق شهر الهفوف وارد عربستان شدند.
شللهر حجاج الهفوف تا روز یكشنبه، از 1۴ اتوبوس كه 

حامل 3۵2 حاجي از كشور عمان بودند، استقبال كرد.

توزیع 80 هزار چتر در میان حجاج
اداره كل موسسه موسوم به امر به معروف و نهي از منكر 
در مكه مكرمه و مدینه منوره، اعام كرده است ۸۰ هزار چتر 

در میان حجاج بیت اهلل الحرام توزیع خواهد كرد.
ایللن اداره اعام كرد تا كنللون، 1۰ هزار چتر در میان 
حجللاج توزیع كللرده و بقیه چترها در مركللز این اداره در 
عرفللات و دیگر مراكللز از جمله صحنهاي مسللجدالحرام، 
مدینلله منوره مانند احد، خنللدق و بقیع به خاطر افزایش 

دماي هوا توزیع خواهد شد.

اخ����بار کوت���اه ح�����ج



ادامه از صفحه اول
حجت االسام والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر 
نماینللده ولی  فقیه و سرپرسللت حجللاج ایرانی و 
مهندس سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت 
در جمع خادمان ضیوف الرحمن در آشپزخانه های 
مرکللزی در مکه حاضر شللده و از روند طبخ غذا و 
وضعیت بهداشتی آشللپزخانه های »ابو جدایل« و 
»قحطانی« بازدید کردند؛ آشللپزخانه ابوجدایل با 
1۴۴ نیللرو، در پرجمعیت ترین زمان حضور زائران 
ایرانی در مکلله، در هر وعده غذایی ۴۵ هزار پرس 
غذا و آشللپزخانه قحطانی بللا ۸۴ نیرو در هر وعده 
غذایللی، 2۵ هللزار پرس غذا برای زائللران بیت اهلل 
الحرام طبخ می کنند که این تعداد با لحاظ غذای 
رژیمی است که در این آشپزخانه ها طبخ می شود.

این آشللپزخانه ها دارای ۵ گروه کاری شامل 
گللروه اداری، گللروه برنللج، گروه آماده سللازی، 
گروه خورشللت و گروه سوپ و دورچین هستند 
و کارگللزاران حج جمهللوری اسللامی ایران از 
بخش های مختلف این آشللپزخانه ها اعم از انبار 
مللواد غذایی، سللالن آماده سللازی و تخته کاری، 
سللالن پخت کباب با ماشللین کباب پز، سللالن 
آماده سللازی سللبزیجات، سللالن پخللت برنج و 
سالن های تهیه خورشت و سوپ بازدید کردند. 

حجت االسللام والمسلللمین قاضی عسکر نیز 

در گفت وگو با خادمللان ضیوف الرحمن، به ارزش 
باالی خدمت آنها اشللاره کللرد و با تاکید بر انتقال 
تجربیات آشپزخانه های مکانیزه به یکدیگر، تاکید 
کرد مسئوالن این آشپزخانه ها تا پایان موسم برای 
بازسازی دستگاه هایشان تصمیم بگیرند تا بازسازی 

آشپزخانه ها از عمره آتی انجام شود.

حجت االسام والمسلمین قاضی عسکر با بیان 
اینکه کیفیت غذای زائران ایرانی نسبت به گذشته 
وضعیت بهتری پیدا کرده است،گفت: ایجاد تنوع 
هر چه بیشللتر در برنامه غذایی زائللران و افزایش 

کیفیت غذایی زائر هنوز هم جای کار دارد.

كف پوش خیمه هاي عرفات 
با 2۳000 تخته فرش

به گللزارش پایگاه اطاع رسللاني حج، رئیس 
سللازمان حج و زیارت، روز گذشللته همراه با 
جمعي از مسئولین سللتادي حج سالجاري از 

منطقه دو ستاد مكه مكرمه دیدار كرد.
مهنللدس اوحللدي رئیس سللازمان حج و 
زیللارت، روز گذشللته یكشللنبه 1۴ مهرماه با 
حضور در هتل النسللمات الوسیم مكه مكرمه 
محل اسللتقرار منطقه 2 سللتاد مكلله مكرمه، 
ضمللن حضور در جلسلله هماهنگللي مدیران 
مجموعه و مدیران كاروان ها و عوامل منطقه 2 
مكه با خدمتگزاران حجاج دیدار و گفتگو كرد.
مهندس اوحدي در این جلسه ضمن اشاره 
بلله حدیثي از امللام صللادق )ع( گفت: همان 
انللدازه كه نعمت هللاي خداوند را بشناسللیم، 
شللكرگزار آن خواهیم بود و بر ماست كه براي 
خدمتگللزاري و حضور در كنگللره عظیم حج 

خداوند را شاكر باشیم.
وي افزود: شما سللرمایه هاي سازمان حج 
و زیارت هسللتید و نتیجه همه تاشهاي یك 
سللاله شللما براي به انجام رساندن حجي آرام 

و روان در ایام تشریق به ثمر خواهد نشست.
رئیس سازمان حج و زیارت ضمن اشاره به 
دیدار با وزیر حج عربستان ادامه داد: وزیر حج 
كشور میزبان در دیدار اخیر از نظم و انسجام و 
ادب ایرانیان در برگزاري مراسللم دعاي كمیل 
به نیكي یاد كرد و گفت در این مراسم چیزي 

جز اخاق و معنویت ندیدم.
بلله  اشللاره  ضمللن  اوحللدي  مهنللدس 
فرمایللش رهبللر معظم انقللاب در دیللدار با 
كارگللزاران حج عنوان كللرد: از لوازم برگزاري 
حجللي واقعللي، رعایللت اخللاق و گفتللار و 
ادب و بلله نمایللش گللزاردن چهللره واقعللي 
 نظللام به مسلللمانان سللایر كشللورها اسللت.
وي تأكید كرد: حج بزرگترین نماد توانمندي 
نظام است كه با اجراي آن در معرض قضاوت 

سایرمسلمانان جهان قرار خواهیم گرفت.
مهندس اوحدي خاطر نشان كرد: زائر براي 
یكبار در طول عمرش حج واجب بجا مي آورد. 
الزم اسللت بللا توصیه هللا و راهنمایي هایتان 
شللرایطي را فراهم كنید تا ضمن برخورداري 
از سللامت جسمي نهایت بهره مندي را از این 

سفر معنوي داشته باشد.
رئیس سللازمان حج و زیارت یادآور شد: از 
۵ ذیحجه كه حركت اتوبوس ها در شللهر مكه 
متوقف مي شللود، مدیران براي رفتن دسللته 
جمعللي زائللران به حرم برنامه ریللزي كنند و 
اطللاع رسللاني الزم را در خصللوص پرهیز از 
سوار شللدن خودروهاي شخصي براي رفت و 

آمد داشته باشند.

مذاکرات هسـته ای با ایران باید مطابق شرایط 
جدید انجام شود

رئیس مجلس با بیان اینکه مسئله هسته ای با مذاکرات، 
قابل حل اس��ت، گف��ت: همه باید بدانند ک��ه مذاکرات 
مطابق شرایط جدید صورت گیرد و تنها در چنین شرایطی 

است که مذاکرات موثر خواهد بود.

تالش خالصانه 228 آشپز 
برای هر وعده غذایی 70 هزار زائر ایرانی
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آشپزخانهعنوان سالن
 ابوجدایل

آشپزخانه 
قحطانی

23پخت خورشت
یکیکپخت برنج

یکیکآماده سازی سبزیجات

آماده سازی گوشت، 
یک2مرغ و کباب

یکیکپخت کباب و جوجه

یکیکتوزیع

جدول معرفی بخش های مختلف 
آشپزخانه های مرکزی در مکه

جدول مهمترین وسایل بکارگیری شده در آشپزخانه های مرکزی زائران ایرانی
آشپزخانه قحطانیآشپزخانه ابوجدایلوسایل عمده بکارگیری شده
3۰ دیگ برای پخت با اجاق )گازی(2۴ دیگ بخاردیگ های پخت خورشت
2۰ دیگ )سوخت روغنی(3۸ دیگ بخاردیگ های پخت سوپ
۷ دیگ بخار و ۸ دیگ برای پخت با اجاق )گازی(32 دیگ بخاردیگ های پخت برنج

6۴ گرم کن96 دم کندم کن های برنج
یک دستگاه۴ دستگاهدستگاههای پخت ماهی
۷ دیگ بخار12 دیگ بخاردیگ های پخت رژیمی

3 دستگاه1۰ عددفرهای پخت رژیمی مرغ و ماهی
۴ دستگاه6 دستگاهدستگاههای کباب پز

دستگاه جوجه پز، همبرگر 
پز و شنسل پز

3 دستگاه۸ دستگاه



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
نگاه به كعبه از روی محّبت نس��بت به آن، عبادت است و خطاها را كاماًل 

از بین می برد.

استفتاء

استفتائات خروج از مكه
س�وال: برخي از رانندگان 
براي رهایي از ازدحام و شلوغي 
خیابانهاي مكه، بللراي رفتن از 
محل هللاي به محللله دیگر در 
داخللل مكه، راههایي را انتخاب 
مي كنند كه از مني مي گذرد، 
آیللا ایللن كار خللروج از مكه به 

شمار مي آید؟
ج�واب: بنابر ظاهر، ممنوع 
بللودن خللروج از مكلله، چنین 
مواردي را شامل نمي شود و به 
هرحال این امر به صحت عمره 

و حج خللي وارد نمي كند.
س�وال: كسللي كلله بعد از 
عمللره تمتللع و قبللل از احرام 
باید براي سركشللي  حج تمتع 
بلله چادرهللاي عرفللات از مكه 
خارج شود مثل مدیر و كارمند 
كاروان، در صورتي كه اطمینان 
دارد در زماني كلله براي احرام 
از مكلله و درك وقوف اختیاري 
عرفات كافي اسللت، به مكه بر 
میگللردد آیا مي توانللد از مكه 

خارج شود؟
جواب: كسي كه نمي ترسد 
حجش در آن سال از دست برود، 
مللي تواند بعد از عمللره تمتع با 
اختیار از مكه خارج شللود و اگر 
از مكه خارج و در همان ماهي كه 
عمره تمتع به جللا آورده، داخل 
مكه شود، عملش صحیح است و 

چیزي بر عهده او نیست.
احرام از ادني الحل

س�وال: كسللي كه در مكه 
مي باشللد و مللي خواهد عمره 
تمتع به جللا آورد و از رفتن به 
میقللات معذور اسللت، آیا ادني 
الحل براي احرام او كافي است؟

جواب: از ادني الحل محرم 
شود.

تك�رار غس�ل ورود ب�ه 
مسجدالحرام

س�وال: آیا استحباب غسل 
الحللرام، تنها  ورود به مسللجد 
براي ورود اول و كسي است كه 
اعمال عمره بلله جا مي آورد یا 
براي هر مرتبه رفتن به مسجد 

الحرام نیز مستحب است؟
جواب: اختصللاص به ورود 

اول ندارد.
شوراي استفتاء بعثه 
مقام معظم رهبري
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6( پرهیز از تعصب
برخوردهللاي آمیختلله با تعصب 
همیشلله مانللع وحدت بوده اسللت، 
و براسللاس فرمودة امللام صادق)ع( 
آرامش روح و فراغت بال را از انسان 
مي گیرد و موجب کینه و دشللمني 
مي گللردد و بلله گسللترش نفاق در 

جامعه مي انجامد.
َو  »ِإیَّاُك�ْم  الصللادق)ع(:  قللال 
اْلَقْلَب َو  َفِإنََّها َتْش�َغُل  اْلُخُصوَمَة 
َغاِئن «. َفاَق َو َتْكِسُب الضَّ ُتوِرُث النِّ
7( احترام به مقدسات یکدیگر

این اصل مهم در تمامي زمینه ها 
بایللد رعایللت شللود، علي بللن ابي 
طالللب)ع(  در رویارویي با معاویه به 

دوستان خود فرمود:
َتُكوُن�وا  َأْن  َلُك�ْم  »َأْك�َرُه 
اِبین «؛ خوش ندارم شما دشنام  َسبَّ

دهنده باشید.
خداوند در قرآن حتي از دشللنام 
دادن بلله مشللرکان نیز نهللي کرده 

است، مي فرماید:
وا الَِّذی�نَ َیْدُعوَن  ِ»َو ال َتُس�بُّ
وا اللََّ َعْدوًا  ِم�ْن ُدوِن اللَِّ َفَیُس�بُّ

ِبَغْیِر ِعْلم «.  
»بلله آنللان کلله غیللر خللدا را 
زیرا  ندهیللد،  مي پرسللتند دشللنام 
موجللب مي شللود آنان نیللز از روي 

ناداني به خدا بدگویي کنند.«
8( پذیرش حقایق

براي دسللت یابي به وحدت باید 
در گفت و گوها حقیقت را پذیرفت، 
زیللرا در غیللر این صللورت، وحدت 

دست یافتني نخواهد بود.
َقاَل َعِلّي )ع(: »َمن َکاَن َغَرُضُه 
الَباِط�ل، َل�م ُیدْر ک اْلَح�ّق َو َلو 
َکاَن أْش�َهَر ِمَن الش�مس«. )غرر 

الحکم، ح9۰23(، 

آنکلله هدف باطللل دارد، حق را 
هرچند روشللن تر از خورشید باشد، 

درنخواهد یافت.
نتیجه گیري

 نتیجه آنکه با استفاده از ظرفیت 
حللج و ویژگي  هاي منطقللة حرم و 
مکة مکرمه مي تللوان جمعیت انبوه 
مسلللمانان جهللان را حللول محور 
قرآن، سللنت و عترت متحد نموده، 
با برنامه ریزي صحیللح و آموزش به 
مسلللمانان حج گزار، جهل و تعصب 
را از جوامع اسامي زدود و از ره گذر 
این وحدت، عظمت از دسللت رفتة 

مسلمانان را به آنان باز گرداند.
دسللت یابي به وحدت تنها یکي 
از بللرکات حللج و زیللارت بیت اهلل 
الحرام اسللت. با برنامه ریزي صحیح 
مي توان حج گزاران از گوشلله و کنار 
جهان را از نظر اخاقي مهذب نمود 
و بللا آموزش فلسللفه و اسللرار حج، 
زمینه ساز ایجاد یک تحول بزرگ در 
جهان شد و با اتخاذ سیاست واحد و 
بهره گیري از پشتوانة قوي اقتصادي، 
و ذخایر کشللورهاي اسامي، امکان 
تحقق »َوَأنُت�ُم اْلَْعَلْوَن ِإن ُكنُتم 
« را فراهم سللاخت لیكن  ْؤِمِنی�نَ مُّ
متاسللفانه هم اكنون نلله تنها از این 
ظرفیت استفاده نمي شود، بلکه همه 
ساله با استفاده از منابع و ثروت هاي 
اسللامي، تاش هللاي فراواني براي 
ایجللاد اختللاف و تفرقلله صللورت 
مي گیرد تا مسلللمانان را از یکدیگر 
جللدا کنند. این در حالي اسللت که 
در منابع اسللامي، متهم سللاختن 
مسلللمانان بلله کفر نهللي گردیده و 
این قطعًا بر خاف سنت نبوي است. 

رسول خدا)ص( فرمود:
من کف�ر مؤمن�ًا ص�ار کافرًا 
)موطأ مالک(؛ هر کسللي مؤمني را 

تکفیر کند، خود کافر شود.
رسللول  دیگللر  حدیثللي  در  و 

خدا)ص(فرمود: 
َایُّما اْم�رء قال اَلِخی�ِه كافرًا 
ُهما. )موطا مالك(؛  فََِقْد باَء به َاَحدُِ
هیللچ مللردي به بللرادر خللود كافر 
خطاب نكند مگر آن  كه یكي از آن 

دو سزاوار كفر گردد . 
بسللیاري از علماي مذاهب نیز با 
این اندیشة غلط به شدت مخالف اند، 
لیکن متأسفانه به دلیل حمایت هاي 
مالي برخي کشورها از آنها، هم اکنون 
این عناصر تندرو به یک خطر جدي 
تبدیل شللده اند و حضور آنان در هر 
کشور با قتل و انفجار و کشتار زنان 
و مردان و کودکان بي گناهي همراه 
اسللت، که هیچ گونه گناهي مرتکب 

نشده اند.
گللروه وجهللة  ایللن  عملکللرد 
جهللان  در  را  اسللام  زیبللاي 
خدشه دار کرده و استکبار جهاني 
نیللز از فرصت به وجللود آمده به 
نموده، تاش  استفاده  شدت سوء 
دارد تللا اسللام را دیني خشللن 
شللدگان  عاقه مند  و  کند  معرفي 
به این دیللن حنیف را در گرایش 

خود متزلزل سللازد.
و  دانشللمندان  اسللت  امیللد 
فرهیختگان جهان اسللام در برابر 
ایللن عناصر تنللدرو بایسللتند و با 
وحللدت و همدلي از اسللام عزیز 
دفللاع کنند و با توجه بلله بیداري 
اسللامي كه هم اكنون شللعاع آن 
فرا  را  برخي كشللورهاي اسللامي 
گرفته ، شللاهد عظمت وحدت ، و 
اقتدار امت اسللامي در همه جاي 
جهان باشیم و  با کمک پروردگار، 
عظمت از دست رفتة مسلمانان به 

آنان باز گردد.

برکات بزرگ حج

سید علی قاضی عسکر

در شماره قبل پنج دستورالعمل زیر به منظور رسیدن به وحدت مرور شد: 1( توجه دادن مردم به 
تمسک به قرآن 2( پیروي از سنت 3( تمسک به عترت4( احترام به حقوق یکدیگر و رعایت اخوت 

دیني و اسالمي ۵( رعایت ادب و پرهیز از دشنام. در ادامه آخرین بخش این مقاله می آید:

مــــعارف حج



امام صادق  )ع( فرمودند: 
هركس مرا زیارت كند، گناهانش بخش��وده می شود و 

فقیر از دنیا نمی رود.

 اعمال عمره تمتع  )پایانی(

چگونگی به جای آوردن طواف مستحب برای 
خود و دیگللران را به زائران تعلیم دهید و نیز 
بللر تاوت قرآن و عبللادت در مّكه به ویژه در 
مسجدالحرام و اسللتفاده بهتر از اوقات فراغت 

تأكید كنید.
هرچند تاوت قرآن در هر حال و در هر 
جا مستحب اسللت ولی تأكید بر ختم قرآن 
در مّكه مربوط به شللهر مّكه اسللت و شامل 
عرفات، مشللعر و منللا نمی شللود. پس اگر 
شللخصی مقّید باشللد به این استحباب عمل 
كنللد، باید تمام تللاوت را در مّكه ل هرچند 

در هتللل ل     انجللام دهللد.
چللون جهت قبله در شللهر مّكلله، در هر 
سللوی آن تفللاوت دارد، حتللی گاهللی در 
یك هتللل، در بخش هللای مختلللف آن نیز 
متفاوت اسللت و بدین سللبب تشخیص قبله 
برای زائران مشللكل می شللود، مناسب است 
جهت قبله یادآوری شللود و چنانچه در هتل 
عامت مشللخص وجود نللدارد، عامت هایی 

جهت قبله نصب شللود.
در برخللی از هتل هللا سللنگ توالت ها رو به 
قبله یا پشللت به آن است كه با كمی انحراف در 
نشستن مشكل حل می شود. هرچند اگر زائران 

متوجه نباشند مرتكب گناهی نخواهند شد.

محمدحسین فالح زاده
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w قربانی)پنجمین عمل از اعمال حج(
1 ل پس از سنگ زدن به جمره َعقبه، حجاج برای انجام یكی دیگر از واجبات حج، 

به قربانگاه رفته و یك شتر یا گاو، یا گوسفند قربانی می كنند.
2 ل ذبللح یك حیوان برای چند نفر حاجی كفایللت نمی كند و یك حیوان كمتر 
چیزی اسللت كه به عنللوان یكی از اعمال حج باید ذبح كرد، اّما هر چه بیشللتر ذبح 

كنند افضل است.  
3 ل حیللوان قربانی شللرایطی دارد كه به تفصیل در كتاب احكام و مناسللك حج 

آمده است.
۴ ل اگر حاجی پس از ذبح شللك كند و حتی اگر احتمال دهد كه حیوان ناقص 

بوده یا سایر شرایط را نداشته اعتنا نكند.
۵ ل كسللی كلله حلق یللا تقصیر نكرده و حتللی برای خود حیوانللی را ذبح نكرده 

می تواند برای دیگری ذبح كند.

w حلق یا تقصیر)ششمین عمل از اعمال حج(
1 ل پللس از قربانی، حاجی باید حلق كند، یعنی موهای سللر خود را بتراشللد، یا 

تقصیر كند، یعنی مقداری از مو و ناخن خود را بچیند.
2 ل با انجام این عمل تمام محّرمات احرام بر او حال می شللود، بجز حرام بودن 
زن و مرد بر یكدیگر و اسللتفاده از بوی خوش، كه آنها هم با انجام بقّیه اعمال حال 
خواهد شللد و در برخی موارد صید نیز حرام اسللت. بنابراین، پس از تراشیدن سر یا 

تقصیر می تواند لباس احرام را بیرون آورده و لباس معمولی خود را بپوشد.
3 ل مرداني كه سللال اّول حج آنهاسللت، بنا بر احتیاط واجب باید سللر بتراشند و 
تقصیللر كفایت نمی كند، ولی افرادی كه بار اّول آنها نیسللت می توانند تقصیر كنند 

یا سر بتراشند.  
۴ ل بانوان باید تقصیر كنند.

۵ ل محل حلق یا تقصیر ِمنا است.
6 ل زمان حلق یا تقصیر، تا روز سللیزدهم ذیحجه است، گرچه احتیاط واجب آن 

است كه روز عید انجام شود.
۷ ل اگللر حاجللی برای قربانی به كسللی وكالللت دهد، تا وكیللل او قربانی نكرده، 
نمی تواند حلق یا تقصیر كند، بنابر این كسللانی كه خللود به قربانگاه نمی روند، باید 
صبر كنند تا به آنها اطاع داده شللود كه قربانی انجام شده و پس از اطمینان به ذبح 

شدن حیوان حلق یا تقصیر كنند.
۸ ل كسللی كه خللودش حلق یا تقصیر نكرده، نمی تواند موی شللخص دیگری را 

بچیند یا بتراشد.

از قربانی، تا 
حلق و تقصیر

اگر حاجی 
برای قربانی 
به كسی 
وكالت دهد، 
تا وكیل 
او قربانی 
نكرده، 
نمی تواند 
حلق یا 
تقصیر كند

راهنــــــــــــــما

امسال كدام حجاج از 
قطار مشاعر استفاده مي كنند

در نشسللت مسللئوالن وزارت شللهري و 
مرتبط با پروژه قطار مشاعر مقدسه آمادگي ها 

براي موسم حج امسال بررسي شد.
به گفته امین بن یاسین فطاني مدیر دفتر 
وزارت حج عربسللتان، در موسللم حج امسال، 
حجاج كشورهاي جنوب آسیا كشورهاي عربي 
و حجاج داخل عربستان با قطار مشاعر جابجا 

خواهند شد.
این مقللام وزارت حج عربسللتان گفت: 
هملله طرفهاي شللركت كننده در سللامانه 
حج كه در راه اندازي قطار مشللاعر مقدسه 
فعالیللت مي كننللد تنها یك هللدف و پیام 
مهم دارند كه آن هدف مربوط به سامتي 
و امنیللت حجللاج و انتقللال آسللان آنها با 

قطاربه مشللاعر مقدسلله    اسللت.
مسللال  ا یران  ا ن  ئرا ا ز اسللت  گفتنللي 
توبوس هاي ویژه -  ز ا نیللز با اسللتفاده ا
نتقال  ز مكه به عرفللات ا لسللیر ا سللریع ا

خواهنللد یافللت.

مناســک حـج



امام صادق  )ع( فرمودند: 
از كمترین پاداش��ی كه برای نگاه به كعبه اس��ت این است كه خداوند برای هر نگاه، حسنه می بخشد و گناهی 

می زداید و درجه ای برای او باال می برد.

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. 

نبود اتوبوس
شبکه حمل و نقل درون شهری در مکه  
از روز پنجللم تللا سللیزدهم ذی الحجلله 
بلله دلیللل محدودیت هللای ترافیکللی و 
همچنیللن آمللاده کللردن اتوبوس هللا و 
انتقال  بللرای  آنها  سللازماندهی مجللدد 
زائللران به صحرای عرفات،مشللعرالحرام 
)مزدلفلله( و منللا تعطیل خواهد بود. در 
ایللن ایام زائللران می توانند برای رفت و 
برگشللت به حرم از وسللایل نقلیه دیگر 

)ترجیحا تاکسللی( اسللتفاده کنند. 

سفر به عرفات
اتوبوس های مورد نیاز هر کاروان براي انتقال 
حجاج به عرفات شللامل روبسته و روباز است 
که تعداد و نوع آن بسللتگی به ظرفیت گروه 
و ترکیللب زن و مرد کاروان مللورد نظر دارد.
چنانچلله به فرض 3 اتوبوس بلله یک کاروان 
تعلق گیرد این سلله اتوبوس بر حسب اینکه 
قرار باشد در کدام دور از مکه حرکت کنند در 
فاصله زمانی اندک برای حمل حجاج به محل 
مقرر خواهند رسید و زائران را با نظم و سرعت 

الزم سوار خواهند کرد.

ترددیترددی
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اگر به دیده تأمل بر سللیر مناسك و اعمال »حج« 
و احللكام آن ، از آغاز تا پایان بنگریم ، به نیكي در 
مي یابیم كه »حج« ، پاالیش نفس از همه آسیب 
هاي رواني و كژ روي هللاي اجتماعي و پردازش و 
پدیدآورِي شخصیتي است قابل اعتماد ، مصون از 
هر فساد ، متواضع و آرام ، غالب و حاكم بر كشش 
هاي نفسللاني و محّرك هاي اجتماعي ، بي نیاز از 
آزمندي ها ، فزون خواهي ها و به دور از نشانه هاي 
خودنمایي و برتري جویي و عبدي اسللت صالح و 
آزاده ، حلیم و امین در خانه و اجتماع ، و »حاجي« 

چنین است . 
ازاین رو ، كسللي كه به سللفر عرشِي »حج« 
مي اندیشللد ، احسللاس مي كند كلله به دنیاي 
دیگري عزیمت مي كند و مي باید از وابسللتگي 
هللاي دنیوي رها شللود ، از دغدغه هاي خاطر ، 

نگرانللي ها و اضطرابللات حاصللل از پیوندهاي 
اجتماعللي و تعامل و دادوسللتدهاي بین فردي 
آزاد گردد تا با دلللي آرام و قلبي مطمئن راحِل 
دیار توحید شللود. لذا نزد این و آن مي رود و از 
خویشللان و یاران ، همسللایگان و همشهریان و 
همكاران و همقطللاران ، حالیت مي طلبد و از 
رفتار ناخوشللایندي كه احتمااًل با برخي از آنان 
در شللرایط و موقعیت خاصي داشته و از غیبتي 
كه نموده اسللت ، عذرخواهللي مي كند و با این 

كار ، كدورت ها و غبارها را مي شوید . 
اگر تمّول و تمّكن با تزكیه و تهذیب همراه نباشد ، 

مي تواند زمینه اي براي تمّرد و طغیان شود. 
همچنین تاش مي كند قبل از سللفر ، همه 
دیون شللرعي و قانوني خود را بپردازد و تصویر 
روشللني از وضللع مالي و تسللویه حسللاب ها و 
تعّهدات اخاقي و اجتماعي خود ترسللیم نماید 

و بلله خانللواده و وصّي خود ارائه كنللد ؛ چراكه 
» حج « سللفري نیست كه بي توجه به وضعیت 
گذشللته و حال و غافللل از حال ها و حرام ها ، 
رضامندي ها و نارضایتي هللاي این و آن بتواند 
عبادتي مقبول باشللد و »حاجي« صفتي نیست 
كه به آسللاني زینت بخش شخصیت هر مسافر 
سللرزمین وحي گردد. »حاجي« شللدن ؛ یعني 
مّتصف شللدن به همه فضیلت هللاي اخاقي و 
ارزش هاي انساني و مصون بودن از همه رذیلت 
هاي اخاقي و رها شدن از اسارت هاي نفساني. 
براي اتصاف به صفت »حاجي« و دسللت یابي 
بلله چنین مقام واالیي ، باید زحمت ها كشللید و 
رنج ها متحّمل شللد . از خود بلله درآمد و با خدا 
یكي شللد . ناخالصي هاي وجود را در آتش عشق 
سوزاند و مصّفا شد . دل را از هرآنچه غیر حق است 
، خالللي كرد و بذرهاي محبت محبللوب را در آن 
نشاند. جسم و جان را در دریاي رحمت پروردگار 
، تغسیل و تطهیر كرد. لباس نشان را از تن به در 
آورد و با تن پوشللي از » سفیدي « بي نشان شد . 
در برابر همه وسوسه ها و تمایات دروني و كشش 
هاي نفسللاني ، عافیت جویي ها و راحت طلبي ها 

مسافر عرشی »حج«  
ره به کجا می برد؟

»حج« امري واجب بر انسان هاي متمكن است تا مبادا این تمّكن و 
برخورداري ، در زندگي اجتماعي براي آنان مایه تشّخص و تفاخر ، خودنمایي 

و برتري طلبي ، تمّرد و طغیان گري باشد، و »حج« برنامه جامعي است براي 
زدودن همه آفات شخصیتي و ایمن شدن در برابر محرك هاي شیطاني.

دکتر غالمعلي افروز



شیرینی شب زنده داری
امام هادى )ع( فرمودند: شب زنده دارى، خواب را شیرین تر و گرسنگى، غذا را لذت بخش تر مى كند.

تحمل کنید
بلله سللبب متغیر بللودن تعللداد زن و مرد 
هرکاروان و بعضًا عدم تناسب تعداد صندلی 
بللا آمار کاروان، محدودیت هایی وجود دارد 
کلله به نظارت و هماهنگللی مدیر کاروان و 
همکاری و سللعه صدر زائللران نیاز خواهد 
داشللت. چنانچه در شللرایط خاصی تراکم 
ظرفیت در اسللتفاده از اتوبوس پیش آید با 
کمی تحمل قابل حل است لذا زائران عزیز 
شللرایط افراد کم توان را در این گونه مواقع 

رعایت کنند. 

عجله نکنید!
هیچگاه برای ترک منطقلله عجله نکنند 
زیرا همه کاروان ها طبق نوبت خروج از 
عرفات خارج خواهند شد. ضمنًا کسانی 
که عللازم مزدلفه اند فقط سللاعات بین 
اذان صبللح تللا طلوع آفتللاب را باید در 
باشللند. مضاف  داشللته  مزدلفلله حضور 
براینکلله امکانللات و شللرایط عرفات به 
بنابراین  از مزدلفه اسللت،  بهتللر  مراتب 
اصًا نیازی به تعجیل برای ترک عرفات 

وجود ندارد. 

اشیاء قیمتی
شایسللته اسللت پیش از زمان فرارسللیدن 
حركت به سوي مشللاعر مقدسه نسبت به 
جمع كردن وسللایل خود و تحویل اشللیاء 
قیمتي و وجوه نقد به صندوق امانات و قرار 
دادن اشیاء و كاالهاي قیمتي خود در محل 
امن با هماهنگي مدیر محترم كاروان اقدام 
كرده و از همراه داشللتن هرگونه وسللایل 
اضافللي خللودداري فرمایید.  زمللان پیاده 
شدن از اتوبوس سعي كنید وسایل اضافه با 
خود نبرید و مراقب وجوه نقد خود باشید.

امنیتیترددیترددی
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ایستادگي كرد و با ایمان استوار و توّكل راسخ ، 
نیتي خالص و انگیزه اي مقدس ، لحظه اي از 
تللاش در عرصه هاي صدق و صفا و مرّوت و 

ایثار غافل نماند. 
اگر بلله حقیقت به »حج« آمللده اي و مي 
خواهي به منزلت و مقام »حاجي« مفتخر شوي 
و نشان عّزت ارزشي را درون سینه ات جاي دهي 

، مي باید تمرین و تجربه دیگري را آغاز كني . 
تو خود نیك مي داني كه »َبِل االِْنَس�اُن 
َعَلي َنْفِسِه َبِصیَرٌة « و دیگران نیز مي دانند 
و هملله روان شناسللان و روان درمانگران نیز 
بیان مي دارند كه اساسللي ترین آسیب هاي 
شللخصي و مهللم تریللن آفللات اخاقللي و 
مسللتعدترین زمینه هاي كژ روي و انحرافات 
رفتاري انسللان در هملله زمان ها و مكان ها ، 
ریشلله در برخي ویژگي ها و عقده هاي رواني 

و عدم مهار بعضي از تمایات نفساني دارد. 
و خداوند مّنان ، صورت گر شاكله آدمي 
و علیللم بر همه قوانین حاكم بر نفسللانیات 

و ویژگللي ها و نیازهاي فطرِي انسللان، مي 
خواهد كه انسان متمّكن در فرایند »حاجي 
شللدن« در یك ابتا و امتحان عظیم ، خانه 
دل را زیر و بم كند و بر همه كشللش هاي 
درون و محرك هاي بیرون و آسللیب هاي 
رشد و تعالي شخصیت چیره و حاكم شود. 
از همین روسللت كه در طریق »حاجي 
شللدن« ومصونیت یافتن از آسللیب پذیري 
هللاي رواني و اجتماعي ، انسللان باید آنگاه 
كه لباس بي نشللان احرام بر تن مي كند و 
تیرگي ها را زدوده ، با سللپیدي همراه مي 
شود ، مقابله و مبارزه با آفت هاي شخصیت 
متعادل و متعالللي را تمرین و تجربه كند ، 

آنكه مي خواهد »حاجي« شود ، باید : 
ل از خودبیني و خودآرایي پرهیز كند.

ل از راحت طلبي و عافیت جویي به دور 
باشد . 

ل از خود آزاري و دیگرآزاري اجتناب ورزد . 
و  تهاجللم  و  تخریللب  اندیشلله  از  ل 

پرخاشگري آزاد باشد . 
ل از خللود ارضایي و غلیللان هوس ها و 

كشش هاي جنسي رها باشد . 
ل از تفاخللر و برتري طلبي و خودبزرگ 

بیني مبّرا باشد . 
ل از زبان و رفتار تظاهر و تزویر و تحقیر 
و توهین جدا باشللد . چرا كلله غالب بودن 
این ویژگي ها در زندگي فردي و اجتماعي 
، اصلللي ترین آفات رشللد و اساسللي ترین 

آسیب هاي شخصیت انسان است . 
و »حاجي« كسللي اسللت كه بللا تمرین 
وافي در وادي زدودن آفات رشللد و استیا بر 
كشش هاي نفساني و محرك هاي اجتماعي و 
تجربلله برادري و برابري ، صفا و پاكي ، مروت 
و ایثار ، زندگي هدفمند و خدا محور ، سللتیز 
با شیاطین سركش نفس و دشمن معنویت ، 
انزجار و تبّري جستن از مشركان و ظالمان و 
طاغیللان عصر ، آماده قرباني كردن عزیزترین 

هستي خویش مي گردد. 

در طریق 
حاجی 

شدن، آنگاه 
که لباس 
بی نشان 

احرام 
می پوشی، 

مبارزه 
با آفات 

شخصیت 
متعالی 

را تمرین 
می کنی



مکارم اخالق
امام علی )ع( فرمودن��د: به مكارم اخالق 
پایبن��د باش��ید ك��ه آن مای��ه س��ربلندى 
است و از اخالق َپست دورى كنید كه آن 
انس��انهاى شریف را َپست و بزرگوارى را 

از بی��ن م��ى ب��رد.

دریچه اي به فقه مذاهب اسالمي )9(

انواع حج
در فقه جمیع مذاهب اسامي، حج سه نوع دانسته شده 
اسللت: حج تمتع، حج افللراد و حج قران. تفاوت حج تمتع با 
حج افراد آن است كه در حج تمتع، پیش از اعمال حج، عمره 
تمتع، در ماههاي حج انجام مي شود. ولي در حج افراد، پس 

از فراغت از اعمال حج، عمره مفرده باید انجام شود.
ولي در مللورد تعریف حج قران، اختاف دیدگاه وجود 

دارد:
الف( مذهب امامیه

تفاوت حج افراد و قران در سللوق قرباني است. در حج 
افراد همراه داشللتن قربانللي و راه انداختن آن همراه خود 
وجود نللدارد، و اصللواًل در حج افراد انجللام قرباني واجب 
نیسللت اگرچه مستحب است. و اما حج قران، حجي است 
كه باید احرام حج، همزمان با سوق قرباني و همراه داشتن 

قرباني باشد.
ب( سایر مذاهب

حج قران آن است كه در یك احرام، با نیت واحد، میان حج و 
عمره، جمع مي كند و مي گوید: لبیك اللهم بحج و عمره.

بنابرایللن ماهیت حج قران از نظر امامیه با نظر مذاهب 
دیگر متفاوت است. از نظر امامیه، حج قران به گونه اي كه 
دیگر مذاهب دارند و میان حج و عمره در یك احرام جمع 

مي كنند، جایز نیست.
انتخاب نوع حج

آیا در انتخاب نوع حج و انجام حج تمتع یا افراد یا قران 
مكلف مخّیر است؟

پاسخ: از دید مذاهب مختلف، متفاوت خواهد بود.
الف( مذهب امامیه

میان انواع حج، تخییر نیست، بلكه وظیفه ساكنان دور از 
مكه كه 16 فرسللخ و بیش از آن تا مّكه فاصله دارند، وظیفه 
شللان حج تمتع است و كساني كه در شعاع شانزده فرسخي 

مكه زندگي مي كنند، میان حج افراد یا قران مخیرند.
ب(سایر مذاهب

سایر مذاهب، نوع انتخاب حج را امري اختیاري دانسته اند 
و گفته اند: هرمكلف در انتخاب حج تمتع یا حج افراد یا قران، 
اختیار دارد. البته از نظر فضیلت میان اقسام حج تفاوت وجود 
دارد و دیدگاههاي مذاهب اهل سللنت از این جهت متفاوت 
است، از جهت ترتیب در فضیلت اقسام حج نظر چهارمذهب 

فقهي اهل سنت به این شرح گزارش شده است.
حنبلیه: تمتع – افراد – قران
حنفیه: قران – تمتع – افراد
شافعیه: افراد – تمتع – قران
مالكیه: افراد – قران - تمتع

نتیجه گیري:
در طول تاریخ از زمان تشللریع حج تمتع، همواره این 
حج مورد مناقشلله قرار گرفته اسللت. و عده اي از پذیرش 
آن امتنللاع ورزیللده اند. اگرچه جریللان مخالف حج تمتع 
به موفقیت كامل نائل نگردید و اكنون تمامي مسلللمانان 
تردیدي در مشللروعیت حج تمتع ندارند و آن را غیرقابل 
مناقشلله مي دانند. ولي در ایللن میان، جریان مذهب اهل 
بیت)ع( و امامیه، با پافشللاري تاریخي بر مشللروعیت حج 
تمتع و وجوب انجام آن توسط ساكنان آفاقي دور از مكه، 
اهمیت این حج را نشان داده اند و اكنون انجام حج تمتع 
به عنوان فریضه اي الهي از عامات و شللعارهاي اساسللي 

پیروان اهل بیت)ع( محسوب مي شود.
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دلنوشته

به همللت مدیر کاروان 33166 همدان و همکاری زائران جشللن سللالروز ازدواج مبارک 
حضللرت امیرالمومنین)ع( و حضرت فاطمه زهراء)س( در سللالن اجتماعات هتل نسللیم 
الحیات 2 با حضور انبوه زائران برگزار شد، در این مراسم حجت االسام اسماعیلی رئیس 

حج و زیارت همدان نیز حضور داشت.

حجاج اسللتان خراسللان جنوبللی تاکنون 
بیش از یک میلیارد ریال به مجمع خیرین 

سامت استانشان کمک کرده اند.
ابوالفضل نوفرسللتی مدیرحللج وزیارت 
خراسللان جنوبللی درجلسلله ای کلله بللا 
حضورمدیران کاروان های حج اسللتان در 
مکلله مکرمه برگزار گردید ضمن تشللکر از 
این اقدام خداپسللندانه حجاج ، بر ضرورت 
تشللویق زائرین جهت ادامه ایللن امر مهم 

تأکید نمود.
در ایللن جلسلله مطرح شللد باتوجه به 
اعام آمادگی تعداد زیادی از زائرین جهت 
اختصاص تمام یا قسللمتی از هزینه ولیمه 
خود به این امر خداپسللندانه ، پیش بینی 

می شود این مبلغ به 2 برابر افزایش یابد.
مدیر حللج وزیللارت خراسللان جنوبی 
افزود:در این جلسه مقرر شد کارگروه هایی 
متشللکل از مدیللر و روحانللی محتللرم و 

اعضای شللورای فرهنگی و یللاوران کاروان 
 در زمینه جذب کمللک های زائرین جهت 

امورعام المنفعه فعالیت نمایند.
طللرح اختصللاص تمام یا قسللمتی از 
هزینلله ولیملله حجللاج به سللاخت مرکز 
شللیمی درمانی اسللتان از سللال گذشته 
توسط حج وزیارت خراسللان جنوبی و با 
همللت مدیللران و زائرین حللج آغاز و در 
اولین سللال حدود یکصللد میلیون تومان 

به این امراختصاص داده شللد.

اخـــبار کــاروان

برگزاری جشن سالروز ازدواج حضرت علی)ع( و فاطمه)س(

آرزوی زائران شیرازی پس از دیدن کعبه مکرمه

میزان کمک حجاج خراسان جنوبی به مرکز 
شیمی درمانی از مرز یک میلیارد ریال گذشت

به پیشللنهاد شللورای فرهنگی کاروان در هفته قبل پیامکی بللرای زائران کاروان حضرت 
زهرا)س( شیراز ارسال و درخواست شد بزرگترین آرزوی خود را در لحظه دیدار کعبه بیان 
نمایند تا در نشریه کاروان چاپ گردد، واقعا جالب بود از پیامهای ارسالی که کم هم نبود 
و قابل توجه بود دقیقا 9۰% ایشان آرزویشان تعجیل در ظهور حضرت حجت )عج( بود. به 
خود می بالم که خادم کاروانی هستم که زائرانش دغدغه اصلیشان ظهور موالیشان است.

بسته ام احرام که محرم شوم
مرغ ضعیفم که به قاف آمدم 
نقطه طوف همه فرهنگ ها
آمده ام نزد تو آدم شوم
بنده ی گم نام توام بی بدیل
خالق تکبیر تکّبرشکن
با هیجان هروله زن آمدم
روِح گرفتاِر سرای سراب
آمده ام هم خط هاجر شوم
آمده ام تا به صفا گل کنم
آمده ام مروه معطر شوم

مست زسرچشمه ی زمزم شوم
ِگرِد حریمت به طواف آمدم
صورت تمجید همه رنگ ها

بار دگر نفِس مکّرم شوم
آمده ام تا به مقام خلیل
مظهر توحید تکثرشکن

مثل قیامت به کفن آمدم
آمده  از دست تو گیرد شراب

در نفس کوه شناور شوم
سعی کنم بر تو توکل کنم

بوی خدا گیرم و اطهر شوم 
»الل یار خادمیان)صادق( ارسنجانی کاروان 24026 ارسنجان فارس«

 احرام
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مطالب

ارسالی

زائران

زائـــــر نامه

قس�مت دوم / امام باقللر )ع( در خصوص  
سللفر حج مللی فرمایند:  م�ا ُیْعبُؤ بَم�ن َیؤم 
هذاالبی�ت اذا ل�م یكن فیه ث�الث خصال: 
ورع یحجزه عن المعاصی الّل  و حلمیملك 

به غضبه و حسن الصحابه لمن صحبه.
چه سودی است برای كسی كه آهنگ زیارت 

این خانه كند اگر دراو سه صفت نباشد:
1- تقللوا و پرهیللزگاری كلله او را از گناه باز 

دارد؛
2- صبر و بردباری كه به وسللیله آن خشللم 

خود را مهار كند؛
3- حسللن معاشللرت و خللوش رفتللاری با 

همراهان و همسفران.
آری! پس از آنكه این شللرایط و آداب حضور 
را در خللود آماده كردی، می توانی با تمام وجود 
در برابر این دعوت بگویی: آمدم؛ و به حقیقت به 
سللوی آن چه تو را دعوت كرده، حركت كنی و 
این حركت را تا پایان عمر و لحظه خروج از دنیا 

ادامه دهی كه تلبیه را سّر وفلسفه و حكمتی جز 
این نیست. پس از آن است كه می توانی بگویی:
لّبیك الّلهم لبّیك، لّبیك ال شریك لك 
لبّی�ك. و با این شللعار بلند عرشللی و حقیقت 
ملكوتللی، آمدنللت را با تمام پاكللی و اخاص و 

عشق ومحبت به پیشگاه او اعام كنی.
بیللت اهلّل  جای پاكان اسللت كلله خداوند به 
ابراهیم و اسللماعیل فرمود: »ّطهرا بیتی«. آنجا 
ایمللان، اخاص و توبلله و انابه و عهللد وپیمان، 
بلله حقیقت؛ وسللیله قبوالندن انسللان به درگاه 

حضرت یار است.
لبیك الله�م لّبیك؛ آمدنللت را در لباس 
آشتی و آشنایی خبر می دهدو هجرتت را از كلیه 

معایب و مفاسد و آلودگي ها اشعار می دارد.
لّبیك اللهم لّبی�ك؛ انتقالت را از تنگنای 
سركشللی و ظلللم، بلله جهللان نللور عدالللت و 

خیرخواهی نوید می دهد.
 لّبی�ك الله�م لّبی�ك؛ گشللودن تمللام 
عقده های حقارت كه روانت را مختل كرده است 

بشارت می دهد.

 لّبیك اللهم لّبیك؛ یعنی: ای موال! ندایت 
را شنیدم و دعوت ترا با جان و دل قبول كردم.

ای زائر كوی دوست! با تمام وجود مراقب 
نباشللی.  تلبیه  ازحقیقللت  بیگانلله  باش كلله 
این ممكن نیسللت جز بللا لطف حضرت حق 
امیرالحاج  وعنایات خاص ولی اهلّل  االعظللم - 
و المعتمریللن حجئ بللن الحسللن العسللگری 
)عللج( ل و شللرایط و آداب حضللور؛ وااّل اگر 
اینشللرایط فراهللم نشللود، زائللر بلله حضور 
می رسللد ولی خللود را در حضورنمی یابد؛ به 
حللرم می رود اما خود را َمحللرم نمی یابد؛ به 
حریللم معنویت قللدم می گذارد امللا حرمت 
معنللی را لمللس نمی كند؛ از مللزار پابیرون 
می گللذارد ولی حال او تحول نمی یابد؛ تن او 
حضور دارد اماجانش غایب اسللت؛ دیدارش 
از خانلله خدا و حرم پیغمبللر)ص( وائمه)ع( 
همچللون دیدار از یك موزه و آثللار تاریخی 

اسللت. 
خدایا! توفیق زیارت عارفانه و عاشقانه و حج 

مقبول را نصیب بفرما. آمین.

در آستانه زیارت خانه خداییم 

مقدمات تلبیه گفتن
 محسن شریعت

شاکریم تو را که به ما توفیق دادی از خود جدا 
شللویم و به تو بپیوندیم چه این که می دانیم 
حج را معنایی ورای این سفر صوری و مجازی 
است. سللفر از خاک است به سللوی افاک ، 
کوچ از تن خاکی است به سوی جان افاکی ، 

عزیمت از خود به سوی توست.
چلله لحظات نابی، چه تللب و تابی، چه 
شللور و شوقی ، چه سرور و ذوقی ، باورمان 
نمی شللود این ماییم که این قللدر خود را 
فراموش کرده ایم، چگونه می شللود انسانی 
که لحظلله ای دغدغلله دنیللا رهایش نمی 
کرده اسللت، اکنون خانه را رها کرده و محو 

صاحبخانه شود.

ای کاش این حللال و هوا ابدی بود، ای 
کاش این قطرات اشللک شوق برای همیشه 
چشللمه هایی جاری بودند، ای کاش این با 
تو بودن بی تو بودنی را در پی نداشللت ای 
کاش بدنبال این از خود گسستن به خویش 

پیوستنی نبود.
ولی معبودا! معشللوقا! دلدارا! نگارا! با تو 
عهد می بندیم و به صفایی که در جوار حرم 
امنت به ما عطیت فرمودی، سوگند یاد می 
کنیم کلله پنبه غفلت از گللوش پند ناپذیر 
بیرون آورده ، سللراپا تسلیم صای سروش 
گردیم تا اینکلله این حال خوش روحانی را 
که تو بر ما نازل داشللتی استمرار بخشیم و 

از قیل و قال دنیا و مافیها بپرهیزیم و جز به 
راهی که رضای تو در آن است قدم برنداریم 
و سللر از فرمان تو نپیچیم کلله در غیر این 

صورت هیچیم. 
بار الها! سوگند یاد می کنیم دیدگانمان 
را که تا پیش از این به دیدار تصاویر نا زیبا 
اما فریبای دنیایی دلخوش داشللته بودند و 
امروز به یمن پرتو حضور تو در این فضا آن 
پرده غبارآگین از آن برداشللته شد، به روی 
غیللری باز نکنیللم و آن را دریچه پرواز دل 
به سوی منهیات نسازیم. خداوندا! یاریمان 

فرمای در دوستی با تو ثابت قدم باشیم . 
کاروان 39512 - بیرجند

خداوندا سوگند یاد می کنیم که پنبه غفلت از گوش بیرون آوریم

ای کاش این 
حال و هوا 
ابدی بود، 

ای کاش 
این قطرات 
اشک شوق 

برای همیشه 
چشمه هایی 

جاری بودند، 
ای کاش 
این با تو 

بودن بی تو 
بودنی را در 
پی نداشت 

ای کاش 
بدنبال این از 

خود گسستن 
به خویش 

پیوستنی نبود.



غنی سازی در خاک ایران از حقوق مسلم و اصولی ماست
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بر آمادگی ایران برای رفع 
نگرانی های منطق��ی متقابل تاکید کرد و بهره مندی صلح آمیز از فن آوری 
هس��ته ای از جمله غنی سازی در خاک ایران را از حقوق مسلم و اصولی 

ایران دانست.

اخبار حج

خارجـه  وزارت  اطالعیـه 
درخصوص روادید آزاد حج

كسللاني كلله خللارج از سللازوكار 
سللازمان حج و زیارت به دریافت 
روادید مبادرت كنند، روادید آنان 
فاقد اعتبار است و در مبادي ورود 
به كشللور عربستان سعودي دچار 
مشللكل خواهند شللد كه در این 
صورت هیچ گونه مسئولیتي متوجه 

نهادهاي داخلي نخواهد بود.
وزارت امور خارجه در اطاعیه 
اي اعام كرد با توجه به اینكه همه 
امور مربللوط به اخللذ روادید حج 
در سللازمان حج و زیللارت صورت 
مي پذیرد، الزم اسللت هموطنان 
روادید سفر به عربستان سعودي 
بلله منظور اداي مناسللك حج را 
صرفللا از طریللق مرجع رسللمي 
كشور، یعني سازمان حج و زیارت 

پیگیري و دریافت كنند.
در این اطاعیه آمده اسللت: 
كسللاني كه خارج از این سازوكار 
به دریافت روادید مبادرت كنند، 
روادید آنان فاقد اعتبار است و در 
مبادي ورود به كشللور عربستان 
سللعودي دچار مشللكل خواهند 
شد كه در این صورت هیچ گونه 
مسللئولیتي متوجه هیچ یك از 

نهادهاي داخلي نخواهد بود.
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ارقم،یكی 
از نخستین 
گروندگان 

به اسالم 
بود.خانه 

او بر فراز 
كوه صفا 

قرار داشت 
و محل 

امنی برای 
مسلمانان 
محسوب 

می شد

در غار به سمت شللمال اسللت و فضای آن گنجایش تقریبی پنج نفر نشسته را دارد.ارتفاع غار 
نیز به اندازه قامت یك انسللان است.  غار حرا محل عبادت رسول خدا )ص(بوده و آن حضرت 

روزهایی از ایام سال،به ویژه ماه مبارك رمضان را در آنجا بسر می برده است.
در همیللن غللار بود كه نخسللتین بار بللر رسللول خدا)ص(وحی نللازل گردید و آیات 
آغازین سللوره علق برای آن حضرت خوانده شللد.از این رو، این غللار از جمله بهترین 
و متبرك ترین نقاط مكه محسللوب می شللود و مسلللمانان آگاه و توانمند برای زیارت 
بدانجللا می روند.كللوه ثبیللر نیز كه در برابر كوه حرا در سللوی دیگر جاده قرار دارد،از 
مكانهللای مقدس به شللمار می رود.گفته اند كه خداوند از این كوه گوسللفندی را برای 

ذبح نزد اسماعیل)ع(فرسللتاده اسللت.

w كوه ثور،غار ثور 
كللوه ثور،كوهی اسللت بزرگتللر از كوه حرا كه در جنوب شللرقی مسللجد الحرام و در 
فاصله ای دورتر نسللبت به مكه واقع شللده اسللت.گویند این كوه به نام شللخصی است كه 
به »ثور بن منات « معروف بود. سلله كوه متصل به یكدیگر را به نام ثور می شناسللند و غار 
ثور در سللومین كوه قرار دارد.زمانی كه مشللركان مكه به قصد كشللتن رسللول خدا)ص(

بسیج شللدند، آن حضرت از خانه خود خارج شللد و در راه با ابو بكر روبرو گردید،به همراه 
وی بلله سللمت جنوب مكلله به راه افتللاد،در حالی كه بایللد به سمت شللمال،یعنی یثرب 
می رفت،اما برای مخفی نگاه داشللتن مسیر چنین كرد.آنها وارد غار ثور شدند و مدت سه 
روز در آن مخفی بودند. مشللركان تا نزدیكی غار ثللور آمدند،اما به اعجاز الهی، عنكبوتان 
تارهایللی را بر در غار تنیدند تا مشللركان را از رفتن به درون آن منصرف كنند;چرا كه با 

دیدن تارهای عنكبوت تصور كردند كه كسللی وارد غار نشللده اسللت.
خداونللد در قرآن از این غار یاد كرده اسللت. كللوه ثور در میان چند خیابان، با نامهای خیابان 

ثور،جاده طائف و جاده كدی قرار گرفته است. 

w خانه ارقم بن ابی ارقم 
ارقم،یكی از نخسللتین گروندگان به اسللام بود.خانه او بر فراز كوه صفا قرار داشت 
و محل امنی برای مسلللمانان محسللوب می شد.رسول خدا)ص(در سللال چهارم بعثت 
همراه یارانش در آنجا بسللر می برد و كسللانی كه قصد مسلللمان شدن داشتند،در آنجا 
نزد آن حضرت می رفتند.این خانه در تاریخ اسللام اهمیت بسللیار داشللته،تا آنجا كه 
بلله صورت یللك مقطع تاریخی در آمده و حوادث دوران مكه،با ذكر این كه آیا قبل از 
خانه ارقم رخ داده یا بعد از آن،مشللخص می شللده اسللت.این خانه نیز توسط خیزران 
خریداری شللد و به نام او در تاریخ شللهرت دارد.مسلللمانان با آگاهی نسبت به ارزش 
این خانه،آن را مسللجد كردند.این مسللجد در طرحهای جدید توسللعه،از میان رفته و 

اثری از آن بر جای نمانده اسللت! 

w مقبره شهدای فخ 
حسللین بن علی بن حسللن بن حسن، در سال 169 ه.ق.،قیامی را بر ضد هادی 
عباسللی در منطقه فخ،از شللهر مكه ترتیب داد كه به سللرعت به شكسللت كشللیده 

شللد و وی به قتل رسللید.

جبل النور
 و کوه ثور

كوه حرا به نام »جبل النور«،»جبل القرآن  
«و»جبل االسالم «نیز معروف است.این كوه كه 
یكی از مكانهای مقدس مكه و از آثار مذهبی 
باقیمانده از عصر رسالت به شمار می رود، در 

شمال شرقی مكه، در مسیر جاده ای واقع شده 
كه به سمت عرفات می رود و در فاصله 1/۵ 

كیلومتری سمت راست آن جاده قرار دارد. 

ورود بیش از 708 
هزار حاجي به مدینه

در  عربسللتان  حللج  وزارت 
گزارشللي، از ورود بیش از ۷۰۸ 
هزار حاجي بلله مدینه منوره از 

كشورهاي مختلف خبر داد.
به گزارش پایگاه اطاع رساني 
حج، روزنامه الریاض نوشت: تمام 
بخشللهاي دولتللي و غیردولتي 
شللركت كننده در موسم حج در 
مدینه منوره به اقدامات خود در 
موسللم ماقبل حج )مدینه قبل( 
اداملله مي دهند. بر اسللاس این 
گزارش، دبیرخانه كمیته حج در 
مدینه منوره در گزارشللي اعام 
كرد تعداد حجاجي كه از طریق 
فرودگاه بیللن المللي محمد بن 
عبدالعزیز و ایستگاههاي استقبال 
در روز گذشته وارد مدینه منوره 
شدند، 12 هزار و 9۴ نفر و تعداد 
حجاجي كه از مدینلله منوره به 
سمت مكه مكرمه حركت كردند، 

26 هزار و ۴96 نفر بودند.

تاریـــــــــخ



افزایش دو برابری روزهای ناسالم در هوای تهران
یوس��ف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای 
ته��ران از افزایش 55 درصدی تعداد روزهای ناس��الم 
در نیمه اول مهر ماه نس��بت به مدت مش��ابه در س��ال 

گذشته خبر داد.

90پلی�س  0  : مقدم حمدی  ا  w
متخلف اخراج شدند

w ظریف:مکالمه روحانی با اوباما 
و دی�دار طوالنی من با جان کری 

نابجا بود
w 22میلی�ارد دالر ارز خانه ها و 

شرکت ها نگهداری می شود

w رژیم صهیونیستی به زرادخانه 
های هسته ای خود اعتراف کرد

w دستور زنگنه برای توقف فروش 
نفت توسط بخش خصوصی

w اس�تراتژی پای�داری در حوزه 
اقتصاد تعریف نشده است

اساس  بر  w رییس جمهور:دولت 
حرک�ت  رهب�ری  رهنموده�ای 

می کند

w بزرگترین فاز میدان مشترک پارس 
جنوبی به بهره برداری می رسد

w شاخص بورس 67 هزاری شد

w بس�ته جدی�د هس�ته ای در 
مذاکره ایران و 5+1

w ثبات بازار مسکن در ماه های 
آینده

w فردو، آب سنگین اراک و غنی 
سازی مباحث اصلی ایران و 5+1

به  پایتخت  ام�ور  w س�اماندهی 
جای انتقال پایتخت
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حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، در بیانات اخیرشان در دیدار با کارگزاران حج فرمودند: در حج معنویت 
انسان تقویت می شود. در میدان های جهاد در راه خدا، زمانی می توانیم مقاومت کنیم که دلمان لبالب از 
ایمان و توکل به خدای متعال باشد. بدون توکل بر خدای متعال نمی شود چشم بر هیمنه ظاهری قدرت 

ها بست. 
در این مسیر، ُحسن ظن به وعده الهی الزم است. ] اگر مسلمان ها یک امت واحد را تشکیل دهند، 
حج مایه اقتدار و اسللتحکام و اعتا و آبرومندی این امت اسللت. حج عاوه بر اقتدار سیاسی و فرهنگی، 
اقتدار معنوی دارد، یعنی انسللان ها را از درون می سازد، آماده عبور از موانع دشوار می کند و حقایقی 
را به ما نشللان می دهد. حج باید موجب رفتار برادرانه بین کلیه حجاج شللود. در حج بین حج گذاران 
نباید هیچ گونه جدال و کینه ای وجود داشللته باشللد، اختاف عقیدتی بین مذاهب طبیعی است و لی 

اختاف روحی، قلبی و رفتاری نباید باشد.[ 
 حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در فراز دیگری از سللخنان شللان با کارگزاران حج می فرمایند: 
ساخت اقتدار درونی ملت، در درجه اول با ایمان صحیح و راسخ و با اتحاد آحاد مردم و با عمل درست 
مسللئولین کشللور و با توکل به خدای متعال، یعنی با به کار گرفتن عقل و معنویت و توکل و حرکت و 

عمل، انجام خواهد گرفت. حج مایه اقتدار جامعه و امت اسامی است. 

حج و اقتدار امت اسالمی از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی

دکتر مهدی مصطفوی

دیروز قسمت اول این  مقاله از نظر شما گرامیان گذشت،بخش دوم و پایانی مقاله به قرار زیر می باشد

خراسان

کیهان

جمهوری 
اسالمی

رسالت

جام جم

دنیای 
اقتصاد

تهران 
امروز

سیا ست 
روز

مردم 
ساالری

نائب رئیس مجلس شللورای اسامی گفت: حج تمتع بسللتر مناسبی برای تحکیم صفوف امت اسام و 
رویارویی با جریان تفرقه برانگیز و تکفیری است که امروز پیوند، وحدت و انسجام اسامی را با مدیریت 

نظام سلطه هدف قرار دادند.
حجت االسام سید محمد حسن ابوترابی فرد در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس 
گفت: امیدوارم امت اسام و به ویژه برادران و خواهران مسلمان ایران که در مناسک حج حضور دارند 
با الهام از قرآن و رهنمودهای رهبر معظم انقاب از تمام وضعیت خود برای تحکیم پیوند امت اسللام 

بهره  گیرند و راه را برای تفرقه افکنان مسدود کنند.
وی اظهار داشللت: گمان نمی کنم هوشللمندان و نخبگان امت اسللام در این حقیقت تردید داشته 
باشللند که امروز مدیریت تفرقه آفرینی و اختاف در بین امت اسللام در دسللت استکبار به سرکردگی 
آمریکا است.شللناخت دشمن و تحکیم صفوف و رویارویی با زیاده خواهی و دسیسه ها و توطئه های آن 

قطعا یکی از عوامل مهم وحدت و انسجام ما است.

نایب رئیس مجلس: 
حج تمتع بستر مناسبی برای وحدت مسلمانان است

اتحادیه اروپا خواستار نتایج ملموس 
در مذاکرات هسته ای با ایران شد

سخنگوی رییس سیاست خارجی اتحادیه  اروپا 
اعللام کرد که این اتحادیه انتظار دارد در مذاکرات 
ژنو بللا نمایندگان تهران پیرامون برنامه  هسللته ای 

ایران نتایج مشخصی حاصل شود.
مایکل مان، سللخنگوی کاترین اشتون در جمع 
خبرنگاران گفللت که دیدار بللا محمدجواد ظریف 
وزیللر امور خارجه ایران و رئیس تیم جدید مذاکره 
کنندگان ایران را در مذاکراتی که قرار اسللت هفته 

آینده در ژنو برگزار شود انتظار می کشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت به سللوی نخبگان دسللت نیاز دراز می کند گفت: ۵۰ روز است که 
دولت را تحویل گرفتیم، اما در سیاست خارجی قدم هایی به اندازه ۵۰۰ روز برداشتیم.

حجت االسام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان صبح امروز در هفتمین همایش ملی نخبگان 
جوان با بیان اینکه دولت به سوی نخبگان دست نیاز دراز می کند، گفت: نخبگان در اقتصاد، سیاست و 

تصمیم سازی ها مشارکت کنند.
روحانی تاکید کرد: ۵۰ روز اسللت که دولت را تحویل گرفتیم، اما در سیاست خارجی قدم هایی 

به اندازه ۵۰۰ روز برداشتیم.
وی اظهار داشت: در زمینه اقتصادی نیز در حد ۵۰ روز قدم های تأثیرگذاری برداشته ایم و دولت 

تمامی بدهی خود را به کشاورزان پرداخت کرده است.

رئیس جمهور:

در سیاست خارجی قدم هایی 
به اندازه ۵00 روز برداشتیم

اخـــــــــبار
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اذان ظهر: 12/09
اذان مغرب :18/02

اذان صبح فردا: 04/59
طلوع آفتاب: 6/16

اذان ظهر: 12/09
اذان مغرب :18/03

اذان صبح فردا: 04/59
طلوع آفتاب: 6/14

معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

بهج�ت  الل  آی�ت  مرح�وم  از 
سئوال ش�د چه کنیم که تمرکز 

فکر پیدا کنیم؟
ایشللان پاسللخ داد: اذکاری که 
بللرای جمع کردن فکر موثر اسللت، 

مثل ال اله اال اهلل را زیاد بگویید.

مدینلله  بللا  وداع  ناملله  اشللک 
النبی)ص(:  

ای دل بسوز بهشت نبی بی دوام شد
معاشقه سر شد و مغازله تمام شد

چو یاکریم مست صفای حریم بقیع
مهلت به سر شد و آرزو خراب شد
چنان صفای کریمان فسونت کرد

رسم ادب و عرض چاکری نا بکام شد
زه خوان اهل بقیع جدا شدیم افسوس

ویُل لکل که دنیا چه بی دوام شد
چه سینه سوز شبان و چه سپیده 
سحری حیف پریدم زخواب و دل چو 

خشت خام شد.
عبدالرضا عبادنژاد 
اندیمشک کاروان 224

خدایللا آنچلله دیللدارش را یک 
روز در خللواب آرزو می کردم امروز 
در بیللداری می بینم امللروز که مرا 
پذیرفتللی توفیقی عطا کن که مبادا 

این روزها را به غفلت بگذرانم.
مجتبی گناباد

خللدا گویللد: تللو ای زیباتللر 
ای  تللو   / زیبایللم  خورشللید  از 
بدان  دنیایم/  مهمللان  واالتریللن 
آغوش من باز اسللت/ شروع کن! 
با تو، تمللام گام های  یک قللدم 

مانللده اش  بللا  مللن.
التماس دعا
هاشمی زاده از گناباد

حسد چیسـت و چه تفاوتی با 
غبطه دارد؟ 

از بدترين رذائ��ل و عيوب، اظهار 
حس��د است که در اس��ام از آن نهی 
شده. حس��د عبارت اس��ت از آرزوی 
نعمتی از ديگ��ری تا همان نعمت به 
او داده ش��ود و اگ��ر مثل آن نعمت را 
از خ��دا بخواه��د و آرزوی زوال آن را 
از ديگران نکن��د، آن را غبطه خوانند 
که مذموم نيست و ضد صفت حسد، 
صفت خيرخواهی )برای مردم( است 
. قرآن کريم می فرماي��د: »آرزو نکنيد 
چيزی را که خدا با آن بعضی از شما را 
به بعض ديگر فزونی و برتری داده است. 
مردان را از آنچه به دست آورده اند بهره 
ای است و زنان را نيز از آنچه کسب کرده 
ان��د بهره ای و از فضل خدا بخواهيد )تا 
مثل آنچه را که به ديگران داده به شما 
هم بدهد نه اينکه آن نعمت را از ديگری 
زايل کند و به ش��ما بدهد( که خداوند 
به همه چيز داناس��ت.« )نساء، 32( در 
تفسير آيه شريفه فوق از امام صادق)ع( 
نقل است که فرموده: »يعنی احدی از 
ش��ما نگويد: ای کاش آنچه به فانی از 
مال و نعمت و زن نيکو داده شده است 
مال من بود؛ که اين حسد است، وليکن 
جايز است بگويد: پروردگارا مثل آن را به 

من عطا فرما.« 

اینجا، فضایی است که برای انعکاس 
دلنوشللته ها، خاطللرات، تجربیات و 
عکس های دیدنی زائران از سفر حج 

اختصاص یافته است. 

تمتع
فاصللله بیللن دو احرام حللج یعني 
احللرام عمللره تمتللع و احللرام حج 
تمتع را گویند كلله طي آن اعمالي 
مثللل سرتراشللیدن، عمللره مفرده، 
بیرون رفتن از مكلله، صید در حرم 
) همیشلله(، كندن درخللت و گیاه 

حرم )همیشه( جایز نیست.

عکس روز

جبل النور - غار حرا                                                                      عکس: کمال الدین شاهرخ

w w w . h a j j . i r

ارتباط بنده با موال
آری! حللج با تمام مناسللک و افعال خللود نمونه ای از ارتبللاط عمیق و بی 
تکلفی در میان بنده و موالیش است. خداوند متعال قسمتی از کره خاکی را 
مورد رحمات خاص خویش قرارداده است، این بخش از کره خاکی چنان با 
رحمات خدای یکتا احاطه شده و جالیت ذات قادر و مقتدر آن را پوشانده 
اسللت که مظهری از مظاهر بارز الهی قرار گرفته و ارتباطی بسللیار نزدیک 
بللا خالق الیزال دارد به طوری که انسللانهای مومن با دیدن آن بافاصله به 
یللاد خداوند رحیللم و مهربان می افتند و درعین حللال به محض رویت آن 
بدنهایشان به لرزه افتاده و جالیت خداوند تمام وجودشان را فرا می گیرد

جامي

به كعبه رفتم وز آنجا هواي كوي تو كردم
شعار كعبه چو دیدم سیاه دست تمني 
چو حلقه در كعبه به صد نیاز گرفتم 
مرا به هیچ مقامي نبود غیر تو كامي 
فتاده اهل مني در پي مني و مقاصد 

جمال كعبه تماشا به یاد روي تو كردم
دراز جانب شعر سیاه موي تو كردم

دعاي حلقه گیسوي مشكبوي تو كردم
طواف و سعي كه كردم به جستجوي تو كردم

چو جامي از همه فارغ من آرزوي تو كردم
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