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  سرمقاله
محمد رضا جمالی

در دیدار سرپرست حجاج ایرانی با رئیس بعثه حج تایلند مطرح شد:
پیشنهاد ایجاد بازارهای بین المللی در مکه و مدینه 

برای عرضه کاالهای کشورهای اسالمی

ش�رکت کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان 
جوان با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.

حضرت آیت اهلل خامن�ه ای در این دیدار که در 
حسینیه امام خمینی برگزار شد، تاکید کردند: شما 
مهندسان پیش�رفت آینده کشور هستید، سیاست 
و گفتمان پیشرفت علمی با شتاب باال یک سیاست 
بنیادی برای نظام است، پیشرفت واقعی یک کشور 

جز با علم امکان پذیر نیست.
ایش�ان همچنین تصریح کردند:حرکت پرشتاب 
علم�ی نبای�د از دور بیفتد،معاون�ت علم�ی رییس 

جمهور بس�یار مهم اس�ت، توصیه من ب�ه معاونت 
علمی این اس�ت ک�ه کار را از صفر ش�روع نکنید، 

خألها را پیدا کنید و قوت ها را از دست ندهید.
حضرت آی�ت اهلل خامن�ه ای همچنی�ن تصریح 
کردن�د: این ح�وادث 2س�ال اخیر منطقه بس�یار 
مهم بود،غربی ها خیال می کنند که آن را س�رکوب 
کردند، اما هنوز تمام نش�ده، یک پیچ تاریخی بود 
ک�ه منطقه در حال عبور از آن اس�ت و سرنوش�ت 
آن هنوز نهایی نش�ده است،این به برکت قیام ملت 

ایران بود.

رهبر معظم انقالب  اسالمیتاکید کردند: 
حرکت پرش�تاب علمی ادامه ی�ابد

نماین��ده ول��ی فقیه و سرپرس��ت حجاج ایران��ی در دیدار با 
رئیس بعثه حج تایلند، با اشاره به ظرفیت های اقتصادی حج، 
پیشنهاد داد بازارهای بین المللی در مکه و مدینه برای عرضه 

کاالهای کشورهای اسالمی ایجاد شود.
به گزارش خبرنگار زائر، حجت االسالم والمسلمین سیدعلی 
قاضی عسکر، حج را فرصت مناسبی برای دیدار ملت ها و مسئوالن 
کشورهای اسالمی و تبادل نظر درباره مسائل مختلف جهان اسالم 
دانست و گفت: مسئوالن بعثه های حج کشورهای اسالمی نیز 

می توانند از تجارب یکدیگر در حوزه امور اجرایی و فرهنگی حج 
بهره گیری کنند.

وی اف��زود: اگر علما و اندیش��مندان جهان اس��الم از 
ح��ج به عنوان فرصتی برای بح��ث درباره موضوعات مورد 
اختالف و رس��یدن به نتیجه واحد بهره می بردند، امروز به 
جای اتحاد مس��لمانان و معرفی اسالم به عنوان دین صلح 
و محبت در جهان، گرفتار تش��تت در جهان اسالم و دامن 

زدن به بحث های طائفی نبودیم.      ادامه در صفحه 2 

معاون مرکز پزشکی 
حج و زیارت جمعیت 
هالل احمر اعالم کرد

پشتیبانی پزشکی از 
 زائران در ایام تشریق 

مع��اون مرک��ز پزش��کی حج و 
زیارت جمعیت ه��الل احمر به 
زائ��ران ایرانی اطمینان می دهد 
که تمامی تمهی��دات الزم برای 
سالمت جسمانی آنها اندیشیده 
شده و تیم پزشکی درایام تشریق 

در کنار زائران خواهد بود.
دکتر ولید دنده بر دراین باره 
به خبرنگار نشریه زائر می گوید: 
ایام تش��ریق در واق��ع عرصه ای 
اس��ت برای مانور عملی انتقال و 
امداد. جانمایی پلی کلینیک های 
تخصصی اورژانس��ی و صحرایی 
و دیگر پل��ی کلینیک ها در ایام 
تش��ریق ص��ورت گرفته اس��ت 
وپزش��کان ما تا 4 ذوالحجه تمام 
زائران پر خطر را مورد معاینه قرار 
داده اند تا از امکان حضورشان در 
من��ا و عرفات مطمئن ش��وند و 
کس��انی را که نیاز به پشتیبانی 
های بیمارس��تانی دارند یا نیاز 
پزش��کی وی��ژه ای دارند تحت 
قرار  پزشکی  پوش��ش خدمات 

 دهند.      ادامه در صفحه 2 

امام خمینی )ره(
به حجاج محترم ایراني، كه حامل پیام اسالم 
و ق�رآن كریمند و حامل پیام انقالب اس�المي 
مي باش�ند، س�فارش كرده و مي كنم كه در آن 
مواقف ش�ریفه � چه در مك�ه معظمه و چه در 
مدینه منوره � مدارا با مس�لمین و مسالمت را 

حتي با مأمورین آنجا از دست ندهید. 
 خطاب به حجاج، 1363



ادامه از صفحه اول
دکتر دنده بر دراین زمین��ه به تیم اضطراری 
وقوف اش��اره می کن��د که بیم��اران پرخطر نیاز 
ب��ه مراقبت را تا 7 ذوالحجه به کمیس��یون وقوف 
اضط��راری معرفی می کنند ک��ه بیماران نیازمند 
به خدمات پزش��کی ویژه با پش��تیبانی خاص به 
عرفات اعزام ش��وند. بیماران ویژه مرکز پزشکی و 
بیماران بستری در بیمارستان های مکه همگی در 
بیمارس��تان ایرانی تجمیع می ش��وند تا با کمک 
کادر پزش��کی به صورت وقوف اضط��راری اعزام 
ش��وند. حضور این بیماران در وقوف، در  ساعاتی 

خاص و خارج از اوقات بقیه زائران است.
حض��ور متخصص��ان مختلف بیمارس��تانی و 
اورژانس خواهران وبرادران، حضور پزش��کان زن 
و م��رد جه��ت مراجع��ات زائران در ایام تش��ریق 
و پزش��کان رابط بیمارس��تانهای مراک��ز درمانی 
عربستان در تمام ساعات این ایام، حضور پزشکان 
کاروان ها و اجرای طرح حلق بهداش��تی از دیگر 
اقدامات سازمان پزشکی حج و زیارت است که در 

ایام تشریق صورت می گیرد.
دکتر دنده بر درباره امکانات پزش��کی تدارک 
دیده ش��ده ب��رای این ای��ام هم م��ی گوید: 14 
امبوالن��س و 4 اتوبوس تجهیز ش��ده برای انتقال 

بیماران هم��راه کادر متخصصین مختلف  همراه 
زائران در عرفات و منا حضور دارند.

پزش��کی توصیه ه��ای  و   دغدغه ه��ا 
معاون مرکز پزش��کی حج و زیارت جمعیت هالل 
احمر به توصیه های پزشکی ضروری برای زائران 

هم اشاره کرد. 
به گفته وی بحث گرمازدگی به دلیل افزایش 
درج��ه حرارت و نزدیکی موس��م حج امس��ال به 
تابس��تان و شرایط خاص منطقه و تراکم جمعیت 
در درج��ه اول اهمیت  اس��ت ب��ه خصوص برای 
زائران کهنس��ال، چاق، کسانی که ناتوانی جسمی 
دارند ، خانم ها و بیمارانی که بیماری مزمن دارند.
نوش��یدن آب خنک و شستن مستمر دست و 
صورت برای  خنک کردن بدن، خودداری از پیاده 
روی های بی مورد، اس��تفاده از بادبزن، استراحت 
کاف��ی، رمی جمرات در س��اعات خن��ک تر روز و 
اس��تفاده از عینک آفتابی از جمل��ه توصیه های 

دکتر دنده بر برای جلوگیری از گرمازدگی است.
ب��ه گفت��ه وی رعایت نظ��م غذای��ی و پرهیز 
از پرخ��وری و ک��م خوری و رعای��ت رژیم غذایی 
ب��رای بیماران دیابتی ، همچنی��ن توجه به نکات 
بهداشتی هنگام حلق از دیگر توصیه های ضروری 

برای ایام تشریق است.

معرفی ۳ شرکت بیمه ایرانی به طرف هندی
وزارت امور و اقتصادی و دارایی در نامه ای 3 ش��رکت بیمه معلم، کیش و 
قشم را به طرف هندی معرفی کرده است. طبق آنچه در اخبار آمده منابع 
هندی از تأخیر 11روزه دولت هند در تمدید مجوز دو شرکت بیمه ایرانی 
برای پوشش مبادالت بین دو کشور خبر داده و اعالم کردند در نتیجه این 

امر صادرات و واردات بین ایران و هند دچار وقفه شده است.

سرمقاله

مع�اد  ب�اوری
ادامه از صفحه اول

شاید این س��وال پیش آید 
ک��ه چ��را نویس��نده از عن��وان 

معادباوری بهره گرفته است.
مگر می ش��ود کسی به حج 
بیاید اما معاد را انکار کند؟پاسخ 
به س��وال فوق در این است که 
کس��ی منک��ر معاد نیس��ت.اما 
آنطور که باید و ش��اید معاد در 

بطن زندگی قرار ندارد.
درفرایند زندگی ما بسیاری 
از انس��انها معادباوری در اجزاء 
شکل دهنده زندگی آنها تعریف 

نمی شود.
به تعبیر روش��ن ت��ر، مرگ 
آگاه��ی و ب��اور به اینک��ه باید 
روزی از ای��ن دنی��ا به س��رای 
دیگ��ری برون��د و پاس��خگوی 
اعمال و سکنات خود باشند در 
فرایند و متن زندگی بس��یاری 

وجود ندارد.
حقیقت زندگی این دنیایی در 
پرتو معادباوری معنا پیدا می کند 
ومعاد وس��رای آخرت در این دنیا 
وبواسطه اعمال انسانی ما ساخته 
می شود. نکته همینجاست که باید 
زندگ��ی را به مرگ آگاهی پیوند زد 
تا زندگی معنای خ��ود را پیدا کند 
وسرش��ار از آرامش ش��ود و مطلقا 
م��رگ آگاهی و معادب��اوری انتظار 
مرگ را کشیدن نیست بلکه »زندگی 
درس��ت« برای »درست زندگی« 
کردن است.حج تمرین معادباوری 
و ی��ادآوری قیام��ت اس��ت.یادآور 
روزهای برانگیخته شدن انسانها و 

پاسخگویی به اعمال می باشد.
حاجی باید بعد از مناس��ک 
حج، روح وپیام حج را که بعداز 
توحید، ایمان و اعتقاد عملی به 
معاد می باش��د را در جان و دل 
خ��ود زنده ن��گاه دارد. در جای 
جای زندگی وگوشه گوشه حیات 
این دنیایی خود، باور قلبی داشته 
باشد که روزی از این دنیا میرود 
و روز دیگ��ری برانگیخته خواهد 
شد وباید پاسخگوی کردارورفتار 
خود باشد به همین خاطر زندگی 
او تنظیم می شود و معنای واقعی 
خود را پیدا می کند.بهمین خاطر 
حاجی باید فرد متفاوتی نسبت به 
گذشته باش��د و بیش از گذشته 

مراقب احوال و رفتار خود باشد.

نوشيدن 
آب خنک 

و شستن 
مستمر دست 

و صورت 
برای  خنک 
کردن بدن، 
خودداری 

از پياده 
روی های 
بی مورد، 

استفاده 
از بادبزن، 
استراحت 

کافی  توصيه 
پزشکی برای 
جلوگيری از 

گرمازدگی 
است
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معاون مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر اعالم کرد

 پشتیبانی پزشکی از زائران در ایام تشریق 

ادامه از صفحه اول
نماین��ده ول��ی فقی��ه در امور ح��ج و زیارت ب��ا ابراز 
خرسندی نس��بت به گسترش روزافزون روابط جمهوری 
اس��المی ایران و تایلند، به ش��عار دولت یازدهم مبنی بر 
گسترش روابط جمهوری اسالمی ایران با همه کشورهای 
دوست و برادر در دنیا اشاره کرد و گفت: دیپلماسی حج 
که به دور از هر گونه تشریفات و در محیطی با صمیمیت 
و برادری صورت می گیرد، می تواند به تقویت دیپلماسی 

کشورها کمک کند. 
وی ب��ه ظرفیت ه��ای اقتص��ادی حج اش��اره کرد و 
پیشنهاد داد که علمای اسالم وقتی در حج دور همدیگر 
اجتم��اع می کنن��د، مصوب نماین��د که اولوی��ت تامین 
کاالهای مورد مصرف حجاج، با کاالهای تولید کشورهای 
اس��المی باشد. همچنین بازارهای بین المللی ویژه عرضه 
کاالهای کشورهای اسالمی در مکه و مدینه ایجاد شود.

حجت االس��الم والمسلمین قاضی عسکر، در برشمردن 

ظرفیت ه��ای مختلف حج به ظرفیت سیاس��ی این فریضه 
اشاره کرد و گفت: روس��ای جمهور و مسئوالن کشورهای 
اسالمی با حضور در حج می توانند راجع به مشکالت جهان 
اسالم تصمیم گیری کنند و اگر این تصمیم گیری با وحدت 

انجام شود، می تواند در عرصه بین الملل اثرگذار باشد.
بر طبق این گزارش، اسماعیل علی، مسئول بعثه حج 
تایلن��د نیز با تاکید بر بهره گیری از کلیه فرصت هایی که 
حج برای مس��لمانان ایجاد می کند، گفت: تقویت وحدت 
امت اسالمی باعث تقویت اقلیت مسلمانان در کشورهای 

دیگر بخصوص جنوب شرق آسیا می شود.
وی با اشاره به روابط تاریخی ایران و تایلند، به اظهار 
امی��دواری در زمینه اس��تفاده از تجربه ه��ای جمهوری 

اسالمی ایران در حج پرداخت.
اس��ماعیل علی، تعداد حجاج تایلندی در حج 1434 
را 13 ه��زار نف��ر اعالم کرد و گفت: مس��لمانان تایلند از 

پیشرفت ها و دستاوردهای ایران خرسند هستند.

در دیدار سرپرست حجاج ایرانی با رئیس بعثه حج تایلند مطرح شد:
پیشنهاد ایجاد بازارهای بین المللی در مکه و مدینه 

برای عرضه کاالهای کشورهای اسالمی



كنترل اوضاع در موسم حج با 
چهار هزار دوربین پیشرفته

مقامات امنیتي عربس��تان از كنترل اوضاع در موسم 
حج امسال و تحركات حجاج به ویژه در مشاعر مقدسه 
و مكه مكرمه با استفاده از چهار هزار و 200 دوربین 

پیشرفته خبر دادند.

بر طبق این 
گزارش، 
سيدعلي 
ریاض رئيس 
مركز پزشكي 
حج و زیارت 
جمعيت 
هالل احمر 
نيز وضعيت 
خدمت رساني 
به زائران از 
حيث آماري 
و سازماندهي 
را بهتر از 
گذشته 
اعالم كرد 
و از تشكيل 
كميته هاي 
بررسي، 
بازرسي و 
تعالي در 
مركز پزشكي 
حج و زیارت 
خبر داد.
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ُقرباني حجاج در كجا ذبح مي شود?
در مجموع��ه كش��تارگاه هاي مدرن كه در س��ال 
پیش��رفته ترین  از  اح��داث گردی��د،  14۲۰ه. ق 
دس��تگاه ها و مدرنتری��ن سیس��تمها جه��ت ذبح 
قرباني با نظارت ش��رعي و دامپزش��كي اس��تفاده 

مي شود.
معیص��م  كش��تارگاه  زای��ر  گ��زارش  ب��ه 
ش��هر مك��ه مكرمه ك��ه زیر نظر ط��رح بهره 
ب��رداري از گوش��ت قرباني وابس��ته به بانك 
توس��عه اس��المي اداره مي شود، از دو بخش 
كش��تارگاهي روب��از و مجموع��ه كش��تارگاه 

مدرنیزه تش��كیل ش��ده اس��ت.
در مجموعه نخس��ت كه به كش��تارگاه شتر و 
گاو معروف است، كشتار در فضاي باز رخ مي دهد 
و دام م��ورد نیاز قرباني بطور مس��تقیم از دامدار 
خریداري مي ش��ود و هر زائر عالوه بر بهاي خرید 
دام باید مبلغ 1۵۰ ریال عربستان بابت بخشي از 
هزینه ذبح، س��الخي، نظافت دام و دیگر خدمات 
شرعي و بهداشتي و بارگیري گوشت دام به مقصد 
افراد مس��تحق پرداخت نماید. البته هزینه جاري 

بیش از مبلغ مزبور است.
كه  م��درن  كش��تارگاه هاي  مجموع��ه  در 
از  گردی��د،  اح��داث  ق  14۲۰ه.  س��ال  در 
مدرنتری��ن  و  دس��تگاه ها  پیش��رفته ترین 
نظارت  ب��ا  قربان��ي  ذب��ح  سیس��تمها جه��ت 

ش��رعي و دامپزش��كي اس��تفاده مي ش��ود.
كش��تارگاه هاي مدرن از 4 واحد كشتارگاهي 
تش��كیل مي ش��ود كه در هر كدام از انها حداقل 
1۰۰۰۰۰ راس گوس��فند نگه��داري مي ش��ود و 
حجاج مي توانند دام مورد نیاز خود را مس��تقیما 
خریداري و نوع دام خود را انتخاب و ش��خصًا دام 
خود را ذبح ی��ا اینكه بانك را در ذبح قرباني خود 

وكیل نماید.
واحده��اي چهارگانه یك  از  واحد  در هر 
ی��ا دو ن��وع دام وج��ود دارد ك��ه قیمت آن 
در مبادي ورودي هر واحد نصب ش��ده این 
قیم��ت ش��امل بهاي دام و س��ایر هزینه هاي 
افراد  به  گوش��تها  بارگی��ري  و  كش��تارگاهي 

مس��تحق مي باش��د.
ف��وق  كش��تارگاهي  واح��د  ب��ر  ع��الوه 
الذكر، كش��تارگاه هاي بس��ته اي وجود دارد 
 ك��ه ب��ه ذب��ح گوس��فندان اختص��اص دارد.
ذب��ح قربان��ي در این كش��تارگاه بر اس��اس 
ص��ورت  دادن(  )وكال��ت  توكی��ل  سیس��تم 

مي گی��رد.
در كش��تارگاه ش��ماره 1 معیصم هر 3۰نفر 
مي توانن��د به یك ذابح وكالت دهن��د تا قرباني 
آنه��ا را ذب��ح كند. كوپن خری��د دام جهت ذبح 
در این كشتارگاه توس��ط شركت ها و موسسات 
معیني در نقاط مختلف مكه ومش��اعر و مبادي 

ورودي كش��ور به فروش مي رس��د.

والمس��لمین  حجت االس��الم 
سیدعلي قاضي عسكر در دیدار 
با آقاي دكتر سیدعلي ریاض رئیس مركز 
پزشكي حج و زیارت و جمعي از پزشكان و 
دس��ت اندركاران امور پزش��كي در مكه با 
اش��اره به ایج��اد تغییراتي در ش��یوه ارائه 
خدمات پزشكي و درماني به زائران در حج 
امس��ال، بر ضرورت آسیب شناسي فرآیند 
خدمت رس��اني به زائران حرمین شریفین 
تاكید ك��رد و گف��ت: الزم اس��ت پس از 
فهرس��ت نم��ودن و مقایس��ه امتی��ازات 
شیوه هاي مختلف خدمت رساني به زائران، 
شیوه اي كه نفع بیشتري براي زائر دارد را 

شناسایي كنیم.
وي با اشاره به نقشي كه كادر پزشكي 
در تامین آرام��ش و اطمینان خاطر زائران 
در حج ایفا مي نمایند، گفت: پزشكاني كه 
گوهر و نعمت بزرگ خدمتگزاري به زائران 
نصیب شان ش��ده است هیچ انگیزه اي جز 
خدا برایشان جاذبه ندارد چون خدمت در 

اینجا هیچ جاذبه مادي برایشان ندارد.
نماینده ولي فقیه و سرپرست حجاج 
ایران��ي با اش��اره ب��ه تجهی��ز چادرهاي 
عرفات به كولر، یخچال و… مش��كالت 
ناش��ي از گرما و شرایط صحرایي عرفات 
در ایام تش��ریق امس��ال را كمتر دانست 
و در عین حال از هیئت پزش��كي حج و 

زیارت خواس��تار شد با آمادگي كامل در 
صحنه خدمت رساني به حجاج در مشاعر 

مقدسه حاضر شوند.
ایشان افزود: سالم و تشكر اینجانب را 
به همه پزشكان، پرستاران و پیراپرشكان 

ابالغ نمایید.
بر طبق این گزارش، س��یدعلي ریاض 
رئیس مركز پزشكي حج و زیارت جمعیت 
هالل احم��ر نیز وضعیت خدمت رس��اني 
به زائ��ران از حیث آماري و س��ازماندهي 
را بهتر از گذش��ته اعالم كرد و از تشكیل 
كمیته هاي بررس��ي، بازرس��ي و تعالي در 

مركز پزشكي حج و زیارت خبر داد.
بیمارس��تان  رئی��س  ن��ادري  دكتر 
مرك��ز پزش��كي حج و زی��ارت در مكه 
ب��ه زائران  نیز عملیات خدمت رس��اني 
بی��ت اهلل الح��رام را آرام توصیف كرد و 
تعداد زائران فوت ش��ده در حج امسال 
تا كنون را ش��ش نفر و تع��داد زائراني 
بستري  بیمارستان هاي سعودي  كه در 
ش��ده اند را ۲۹ نفر اع��الم كرد و گفت: 
۶۰ پزش��ك كه در مجموعه هاي مدینه 
خدم��ت مي كردند به عن��وان نیروهاي 
خدمت رس��اني  فرآین��د  وارد  كمك��ي 
ب��ه زائران در مكه ش��ده اند و در منا و 
عرف��ات براي حلق بهداش��تي و س��ایر 

امور از آنها بهره گرفته خواهد ش��د.

نماینده ولي فقيه و سرپرست حجاج ایراني با اشاره به اجراي طرح تعالي در 
عمليات حج، گفت: مجریان طرح تعالي باید این طرح را بدون پيش داوري و 

قضاوت قبلي جلو ببرند و بر اساس واقعيت هاي موجود به جمع بندي برسند.

دكتر طالل قطب رئیس هیئت مدیره مؤسسه مطوفین حجاج ایران شب گذشته با حضور در بعثه مقام 
معظم رهبري در مكه مكرمه با نماینده ولي فقیه و سرپرس��ت حجاج و ریاس��ت س��ازمان حج و زیارت 

دیدار و گفت و گو كرد.
ب��ه گزارش خبرنگار زائرحجت االس��الم و المس��لمین قاضي عس��كر با ابراز خرس��ندي از انتخاب 
 مج��دد طالل قطب بر ض��رورت و نقش آموزش حجاج در تأمین امنیت و رف��اه و معنویت تأكید كرد.
سرپرست حجاج ایراني افزود: در جمهوري اسالمي ایران مدتها قبل از برگزاري حج، با زائران برنامه هاي 

آموزشي داریم و با كمك شما مي توانیم در حوزه انتقال تجربه حج فعال تر باشیم.
نماین��ده ول��ي فقیه در امور ح��ج و زیارت، مهندس اوح��دي را فردي معرفي كرد كه مؤسس��ه را 
مي شناس��د و روابط خوبي برقرار مي كند و افزود که س��خن ایشان نظر من است. ضمنًا حركت شما كه 

به دیدار جانبازان عزیز ایراني شتافتید بسیار زیباست و جاي تقدیر دارد.

دیدار رئیس مؤسسه مطوفین حجاج ایران 
با نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت

ضرورت آسیب شناسي خدمت رساني 
به حجاج و الزامات طرح تعالي عملیات حج



امام صادق )ع( فرمودند: 
مردي كه حج و عمره بجا آورد مهمان خداس��ت تا به خانه اش برگردد، و 

كسی كه در نماز است در پناه خداست تا فارغ شود.

استفتاء

احكام احرام حج
از  واج��ب  نخس��تین 
واجب��ات ح��ج احرام اس��ت. 
كیفیت،  نظ��ر  از  ح��ج  احرام 
اح��كام  محرم��ات،  ش��رایط، 
و كف��ارات مثل اح��رام عمره 
اس��ت. تنها نی��ت آن متفاوت 
اس��ت و بای��د به نی��ت انجام 

اعمال حج محرم ش��ود.
میق��ات احرام ح��ج تمتع 
بهتر  و  اس��ت.  مك��ه مكرم��ه 
اس��ت ب��راي ح��ج تمت��ع از 
مس��جدالحرام مح��رم ش��ود. 
جاي  هم��ه  در  ش��دن  محرم 
بافت جدید ش��هر  مكه، حتي 
آن  احوط  ام��ا  اس��ت  صحیح 
اس��ت كه در مناط��ق قدیمي 
آن محرم ش��ود. و اگر ش��ك 
ش��هر  جزء  محل��ي  ك��ه  كند 
اس��ت یا نه، محرم ش��دن در 

آن محل صحیح نیس��ت.
محرم  زماني  اس��ت  الزم 
وق��وف  ن��د  بتوا ك��ه  ش��ود 
درك  را  عرفات  در  اختیاري 
احرام  زم��ان  بهترین  كن��د، 
روز  ظه��ر  هن��گام  بس��تن 
تروی��ه )هش��تم ذي الحجه( 

اس��ت.
ز  ا پی��ش  ك��ه  كس��اني 
و مش��عر  عرفات  در  وق��وف 
عم��ال  ا نج��ام  ا ب��ه  ز  مج��ا
باش��ند مثل ذوي  مك��ه مي 
را  عمال  ا آن  ی��د  با  ، ر االعذا
آورند  جا  به  م  احرا حال  در 
نجام  ا م  اح��را ب��دون  گر  ا و 
م  با احرا ا  باید آن ر دهن��د، 

اع��اده كنن��د.
رها كردن عمره تمتع 

استحبابي
س�وال: كس��ي كه عمره 
ج��ا  ب��ه  اس��تحبابي  تمت��ع 
آورده، آی��ا م��ي تواند بدون 
ع��ذر و به دلخ��واه خود، آن 
را رها كرده و ح��ج تمتع به 
در فرض جواز  و  نیاورد؟  جا 
آی��ا انج��ام طواف نس��اء نیز 

الزم اس��ت یا نه؟
جواب: م��ي تواند رها كند 
و چیزي بر او نیس��ت و احتیاط 
آن است كه طواف نساء را انجام 

دهد.
شوراي استفتاء بعثه 
مقام معظم رهبري
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z a e r  n e w s p a p e r

سه تصویر را برای دوست در نظر 
می گیریم تا مطلب روشن شود: 

ی�ک، زبان�ی؛ دوس��ت باید از 
نظر بیرونی، یعن��ی کارها و اعمالی 
ک��ه می خواهم انجام بدهم، لفظًا مرا 
راهنمای��ی و کمک کن��د. یعنی اگر 
دید م��ن دارم معصیت می کنم، من 
را نه��ی کن��د. اگ��ر دارم کار خالف 

می کنم، او مرا نهی کند. 
دو، عمل�ی؛ اگر دی��د من دارم 
کار خی��ر می کنم، م��را کمک کند 
که م��ن کار خیرم را ادامه دهم. مرا 
تشویق کند. مرا به کار خیر امر کند.
برای کار خیر م��را کمک کند. یک 

همچنین رفیقی انتخاب کن. 
سه، رفتاری؛ من کسی را انتخاب 
کنم که او از نظ��ر عمل به من روش 
بدهد. از نظر عملش به من کار درست 
کردن را یاد بدهد. الزم نیست که لفظًا 
ب��ه من چیزی بگوید. عم��اًل بیاموزد. 
چرا؟ چون ُبرد عمل در تأثیرگذاری از 
بعد لفظی باالتر و أقوی است. رفیقی 
انتخاب کن ک��ه کار خیر بکند، از آن 
ط��رف هم از ش��ر پرهیز کن��د. به تو 
آموزش عملی بدهد چون این ُبرداش 

بیشتر است، تا آن که لفظًا بگوید.

w بهترین دوست کيست؟
ما در روایات باب رفاقت، هر سه مطلب را داریم 
که این ها، مستقیمًا با مسأله تربیت رابطه تنگاتنگ 
دارد. عل��ی )ع( می فرماید: »َصِدیُق��َک َمن َنَهاَک« 
دوس��ت تو آن کسی است که اگر خواستی معصیت 
بکنی، تو را نهی  کند. اگر خواس��تی کار زشت کنی، 
به تو بگوید: نکن، حرام اس��ت، معصیت است، تو را 
نهی از منکر کند. »َو َعُدوَُّک َمن أغَراَک« )غررالحکم، 
41۵( دش��من تو آن اس��ت که اگر خواستی � نعوذ 
باهلل � کار زش��ت انجام بدهی، ت��و را فریب  بدهد و 
مغرورت کند. چه به امر شر دعوت کند، چه اگر کار 
زشتی انجام دادی، تو را تشویق کند. چه بسا از »َمن 
أغَراَک« این مراد باش��د. این دوست تو است که اگر 
کار بد کردی، تو را نهی کند، و دشمنت کسی است 
ک��ه اگر کار بد کردی، بگوید به ب��ه! چه کار خوبی 

کردی! جمله اول با جمله دوم روایت تناسب دارد.

w کمک کار برای اطاعت الهی 
اَعِة َخیُر  اما دوم، از علی )ع(: »الُمعیُن َعَلی الطَّ
األصَحاِب« )غررالحکم، 41۶( بهترین دوستان کسی 
است که برای اطاعت الهی کمک کند. تو داری طاعت 
اله��ی انجام می دهی، عملی انج��ام می دهی که مورد 
رضای خداوند اس��ت، آن  کسی که به تو کمک کند، 
بهترین رفیق تو اس��ت. این شخص بهترین رفیق تو 
اس��ت. این ها همه در ُبعد عملی اس��ت. سه گونه من 

عرض کردم.

w دوستی با نيکان، بهترین وسيله نجات 
س��وم، آنکه از نظر رفتاری به من روش بدهد، 
نه این که مرا لفظی کمک کند، عماًل من را تربیت 
کند. علی )ع( فرمودند: “َلیَس َشیٌئ أدَعی ِلَخیٍر 
َو أنَجی ِمن َش�رٍّ ِمن ُصحَب�ِه األخیاِر” چیزی 
بهتر از دوس��تی با خوبان انس��ان را به عمل خیر 
دعوت نکرده و او را از ش��ر نجات نمی دهد. اخیار، 
کسانی هستند که از نظر عملی آدم خیری است، 
یعنی آن هایی که عملش��ان این گونه اس��ت. این 
تعبی��ر به »أدعی، أنج��ی« در روایت یعنی خیلی 
دعوتش بیشتر است. چرا؟ چون دعوت اینها عملی 
اس��ت و عمل ُبردش روی انس��ان از نظر آموزشی 
أقوی اس��ت تا قول و حرف. لذا حضرت می گوید: 
»أدعی«  این که می گوید: »أنجی« برای چیست؟ 
پیش آمده یک کار زش��تی بخواهی مرتکب شوی 
و به یاد رفیقت بیافتی و پاکی و خوبی او را به یاد 
بیاوری و خجالت بکش��ی و آن کار را ترک کنی؟ 

این دوستی تو را از گناه نجات داده است.
این تعبیر »أدعی، أنجی« که می فرماید جهتش 
این است که عمل تأثیرگذاری اش در تربیت بیشتر 
است. لذا کسی که انسان می خواهد به او روش بدهد، 
اگر آموزش با عمل باشد، ُبردش از گفتار بیشتر است. 
در انتخاب رفیق، آن چیزی که باید محور باشد همین 
مسئله معنویت است، نه مادیت. این باید محور رفاقت 
باشد، چنین رفاقتی پایدار است و در دنیا و قیامت به 

دشمنی تبدیل نخواهد شد.

بهترین رفیق
کی�������ست؟

امام 
علی)ع( 

می فرماید: 
دوست تو 

ان کسی 
است 

که اگر 
خواستی 
معصيت 

بکنی، تو را 
نهی کند.

آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی)ره(



عاقبت حریص به دنیا
ام��ام محمدباقر)ع( فرمودند: ش��خص حریص به دنیا 
مانند کرم ابریش��م اس��ت که هر چه بیشتر ابریشم 
ب��ه دور خود مي تند ، راه بیرون ش��دنش را دورتر و 

مشکل تر مي کند ، تا اینکه از غم و اندوه بمیرد .

اعمال حج تمتع)1(

محل احرام حج، شهر مّكه است. بسیاری از فقها؛ 
مانند امام خمینی احرام در تمام شهر مّكه فعلی 
را صحیح می دانند و برخی دیگر می فرمایند: به 
احتیاط واجب احرام حج باید در مّكه قدیم انجام 
ش��ود. در این مورد با هماهنگ��ی مدیر كاروان، 
مقّل��دان آن مراجع، در صورت تمایل، می توانند 
كمی زودتر به مس��جد الحرام برون��د و در آنجا 
محرم ش��وند تا مش��كلی پیش نیاید، چون اگر 
در روز هفت��م ذی حجه، حت��ی پیش از آن هم 
محرم شوند، اش��كال ندارد. بنابراین، در صورت 
ل��زوم می توان آنها را در وقت خلوت به مس��جد 
الحرام برد تا محرم ش��وند، هر چند در احتیاط 
واجب عمل به فتوای مراجع مس��اوی یا فاألعلم 

نیز ممكن است.
كس��انی كه بای��د اعمال مّك��ه را پیش از 
وقوف به جای آورند، الزم اس��ت شناس��ایی 
ش��وند و تا وقت تنگ نش��ده، اقدام كنند و 
حتمًا به آنان یادآوری شود كه در این مدت 
نیز محرم هس��تید و بای��د از محّرمات احرام 

پرهیز كنی��د.
پ��س از محرم ش��دِن زائران ب��ه احرام 
مس��تحب  ط��واف  آوردن  به ج��ای  ح��ج، 
خ��الف احتیاط اس��ت و چ��ون گاهی بین 
اح��رام ح��ج و حرك��ت ب��ه س��وی عرفات 
� مخصوصًا برای كس��انی كه اعمال را جلو 
ممكن  دارد،  وجود  می اندازند � فاصل��ه ای 
اس��ت زائ��ران، ط��واف مس��تحب به جای 

آورند، تذكر این نكته نیز مناس��ب اس��ت.
گفتنی است در موارد زیر، به جای آوردن 

طواف مستحب خالف احتیاط است:
الف( پس از احرام عمره، پیش از طواف.

ب(  پس از احرام حج، پیش از رفتن به عرفات.

ج(  پس از اعمال منا و پیش از طواف زیارت.
د(  بین طواف و نماز طواف و در این مورد، 
خواندن نماز دیگر غیر از نماز طواف نیز خالف 

احتیاط است.

محمدحسین فالح زاده
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اّما پنج عملی كه در مّكه باید انجام شود، عبارت است از:
1 � طواف حج )هفتمین عمل حج(   

۲ � نماز طواف حج )هشتمین عمل حج(
3 � سعی بین صفا و مروه )نهمین عمل حج(

4 � طواف نساء )دهمین عمل حج( 
۵ � نماز طواف نساء )یازدهمین عمل حج(

w  احكام طواف
1 - در ط��واف عمره هم��ه معتمرین با لباس احرام طواف می کنند ولی در طواف 

حج تمتع وقتی از احرام بیرون آمدند با لباس شخصی طواف می کنند.
۲ � طواف را باید از مقابل گوشه ای از كعبه كه َحجُراالَْْسَود در آن است آغاز كند 

و در همان جا به پایان ببرد.
3 � خانه كعبه، در حال طواف باید در طرف چپ طواف كننده باشد، بنابراین اگر 

در حال حركت رو به كعبه باشد، یا عقب عقب برود صحیح نیست.
4 � انسان باید همانطوری كه همه مسلمانان طواف می كنند � بدون دّقتهای اهل 
وسوس��ه � طواف را از مقابل حجراالس��ود ش��روع كند و ادامه دهد و ایستادن مقابل 

حجراالسود در هر دور الزم نیست.
۵ � طواف كننده باید به دور »ِحْجِر اسماعیل« هم بگردد، یعنی در هنگام طواف، 

داخل »ِحجر« نرود.
۶ - ب��رای مطاف حدی وجود ندارد و تا هر جای مس��جد الحرام كه طواف در آن 
طواف كعبه صدق كند، طواف مجزی اس��ت، بلی مس��تحب اس��ت كه اگر اضطرار و 

ازدحام نباشد فی ما بین كعبه و مقام ابراهیم انجام دهد.
7 � اگر انس��ان بر اث��ر بیماری یا پیری یا زیادی جمعّی��ت نتواند در این محدوده 

طواف كند، طواف در خارج این حّد اشكال ندارد.
8 � طواف كننده باید با طهارت طواف كند یعنی با وضو باشد و غسلی برعهده او 

نباشد و نیز بدن و لباس وی پاك باشد، همانگونه كه نماز می خواند.

طوافکعبه
طـواف حج هفتمين عمل از اعمال حج است. پس از انجام اعمال ِمنا در روز 

عيد قربان، حاجی باید بار دیگر برای انجام پنج عمل باقيمانده از اعمال حج به 
مّكه برگردد، گرچه وقت این اعمال تا پایان ماه ذیحجه است و می تواند در ِمنا 

بماند برای بقيه اعمالی كه در ِمنا شب های یازدهم و دوازدهم و روزهای یازدهم 
و دوازدهم انجام می شود و بعداز ظهر روز دوازدهم از منا خارج شود و برای 

بقّيه اعمال به مّكه بياید.

طواف 
كننده باید 
با طهارت 
طواف كند 
یعنی با 
وضو باشد 
و غسلی 
برعهده او 
نباشد و 
نيز بدن و 
لباس وی 
پاك باشد، 
همانگونه 
كه نماز 
می خواند.

راهنــــــــــــــما

شماره تماس 
استفتائات 
مکه مکرمه:

   0537296484 - 0537114756
واحد خواهران: 0537101005

مناســـک حج



پاداش حفظ آبروی مومن
پیامبر اعظم)ص( فرمودند: هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

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

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

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

توصيه ها مي تواند شيريني اين سفر معنوي را 
به كام همه تلخ كند. 

ترتیب خروج از عرفات
زائ��ران ایرانی هن��گام خ��روج از عرفات 
ب��ه دو گ��روه تقس��یم می ش��وند؛ ابت��دا 
خانم ه��ا و افراد ک��م توان هم��ة گروه ها 
طب��ق لیس��ت کاروان ب��ا عن��وان وقوف 
اضطراری )متعجلین( ب��ا عبور از مزدلفه 
مح��ل  ب��ه  مس��تقیمًا  )مش��عرالحرام( 
خیمه های حاجی��ان ایرانی در منا منتقل 
می شوند و سپس شبانه برای رمی جمره 
عقبه حرکت می کنن��د. بقیه کاروان ها با 
عنوان وق��وف اختیاری به نوبت از عرفات 

به مزدلفه منتقل می ش��وند. 

هماهنگ با مسووالن
  شایس��ته اس��ت در ط��ول رفت��ن ب��ه 
میقات ه��ا و محرم ش��دن و  ان ش��اء اهلل 
از تجارب  انجام مناسك صحیح، همواره 
و راهنمایي ه��اي مدی��ران و روحانی��ون 
محترم كاروان اس��تفاده ك��رده و بدون 
نظ��ر و هماهنگ��ي آنان اقدام��ي نكنید.  
میقات ه��ا برای خود مق��ررات و قوانینی  
ب��رداري،  تصوی��ر  ممنوعی��ت  قبی��ل  از 
بانوان و....  ممنوعی��ت ورود به قس��مت 
دارن��د ک��ه الزم اس��ت با دق��ت رعایت 

فرمایید. 

ترددیترددی
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w  احرام؛ 
مقّدمه احرام، غس��ل مس��تحب احرام است، 
حقیقت این غس��ل توبه و رجوع اس��ت؛ در مقام 
احرام باید انس��انی معاصی و گناهان س��ابق را به 
ی��ادآورد و آن را با آب توبه شستش��و دهد و آنگاه 
لباس صداقت و صفا و خضوع و ترس را به تن كند. 
احرام در حج؛ نظیر تكبیرة االحرام در نماز است، 
همانگون��ه كه نمازگزار به واس��طه گفتن تكبیرة 
االحرام باید تمام توّجهش به جانب معشوق باشد، 
و از ابتدای نماز تا انتهای آن، چیزی و كسی او را 

مشغول نكند، همچنین است احرام حج. 

w  طواف؛ 
طواف تش��ّبهی اس��ت به رفتار فرش��تگانی 
ك��ه پیرامون ع��رش خداوند دائ��م در طوافند. 
طواف بنده نیز نش��انه عش��ق بنده به خداست. 
تكرار طواف به منظور پیدا ش��دن مقام تس��لیم 
و عبودیت اس��ت، و با حصول این مرتبه، دریده 

ش��دن حجاب ها و پس از آن آراس��ته شدن به 
زینت ذّلت و مس��كنت در مقابل حق، تواضع و 
حلم در مقابل خلق، و زهد و س��خاوت و قناعت 

در برابر دنیا )مقام تخلیه و تحلیه( می باشد.

w نماز طواف؛ 
ط��واف كننده چون بواس��طه طواف به مقام 
عبودیت می رسد باید نماز به جای آورد. و چون 
بواس��طه رسیدن به مقام بندگی و تذّلل، معراج 
برای او واجب می شود، باید به نماز بایستد، زیرا 
معراج مؤمن همان نماز است، چون نماز مكالمه 

بین بنده و خداست. 

w  سعی بين صفا و مروه؛ 
س��عی بین این دو كوه، تجّسم امیدواری زنی 
اس��ت كه با امید به رحم��ت خداوند در بیابان بی 
آب و علف برای به دست آوردن آبی برای كودكش 
در تكاپوست و با تالطم درونی، از صفا به مروه و از 

مروه به صفا می رود. پس حاجیان باید در میان صفا 
و مروه درس عش��ق و ایثار و گذشتن از همه چیز 
برای خدا را از حضرت ابراهیم و همسرش بیاموزند.

w تقصير؛ 
تقصیر توّجه از عالم ملكوت، به عالم ناسوت 
اس��ت. توّج��ه از ل��ّذات روحی به س��وی لّذات 
جس��می و توّج��ه از وح��دت به كثرت اس��ت. 
تقصیر، تحلیل بعد از تحریم اس��ت؛ به این معنا 
كه آنچه قبل از اح��رام برای محرم حالل نبود، 
اینك به واس��طه احرام، طواف، نماز، سعی بین 

صفا و مروه و تقصیر، حالل شده است.

w عرفات؛ 
عرف��ه؛ جایگاه صع��ود از »عل��م الیقین« به 
»عی��ن الیقی��ن« و از »عین الیقی��ن« به »حّق 
الیقین« است و آن كس كه در عرفات نتواند به 
معرفت آنچه گفته آمد، نائل ش��ود، در حقیقت 

سير من الحّق فی الحّق 

چ�ند ق�دم تا خ�دا؛                 ح�اجی کمی تأمل کن!
 "سير من الحّق فی الحّق"، اعمالی را 
شامل می شود که دارای یک ظاهر و 
باطنی است. سير من الحّق فی الحّق، 

مشتمل بر اعمالی است:



ورشکسته چه کسی است؟
امام موس��ی کاظم)ع( فرمودند: خس��ارت دیده و ورشكسته كسى اس��ت كه ُعْمر خود را هر چند به مقدار یك 

ساعت هم كه باشد بیهوده تلف كرده باشد.

رمی جمره
هنگام رمی جمره در هر نوبت،  س��عی کنید 
به دلیل ازدحام جمعیت خونسردی خودتان 
را حف��ظ کرده از محلی که خلوت تر اس��ت،  
اقدام به پرتاب س��نگ کنید. برای زائرانی که 
براساس نظر مرجعشان سنگ زدن از طبقات 
باال نیز بالمانع اس��ت، می توانن��د از طبقات 
باال که خلوت تر است اقدام کنند. اگر هنگام 
سنگ زدن به دلیل شلوغی، دمپایی خودتان 
را گم کردید برای برداش��تن آن اقدام نکنید، 
چرا که ممکن تعادل خود را دس��ت بدهید و 

زیر دست وپای دیگران صدمه ببینید.

خطر برای پیاده ها
برخ��ی از زائران، پی��اده محل عرفات تا 
مش��عر الحرام را طی می کنن��د. این کار 
ب��ه هی��ج وجه توصی��ه نمی ش��ود چون 
درهای  عرف��ات  منطقه  تخلی��ه  هن��گام 
اصل��ی و درب ایس��تگاه های عرف��ات به 
خاطر حفظ امنیت مردم و خلوت ش��دن 
مس��یر ها بس��ته خواهن��د ش��د و جاده 
اتوبوس ها اختص��اص پیدا  ب��ه  ت��رددی 
پیادگان  حض��ور  اس��ت  بدیهی  می کند. 
در مس��یر ترددی مخاط��ره آمیز بوده و 

بای��د از آن اجتن��اب ك��رد.

حفظ آرامش 
در عرف��ات در ه��ر اتوبوس ی��ک راهنمای 
جل��و  همچنی��ن  و  دارد  حض��ور  ایران��ی 
ایس��تگاه ها و داخ��ل محوط��ه چادر ها نیز 
تعدادی از برادران ایرانی برای کنترل نظم 
و تسریع در حرکت کاروان ها انجام وظیفه 
می کنند. تجربه نشان داده است که توفیق 
این بخ��ش از مراحل طرح ت��رددی دقیقًا 
منوط به برق��راری آرامش حجاج و رعایت 
نوبت خروج کاروان هاست که نقش مدیران 
کاروان ها و روحانیون در این عرصه بس��یار 

موثر خواهد بود. 

ترددیترددیترددی
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عرفات نرفته اس��ت؛ كسی كه از جاذبه خدا 
و نبّوت و والیت - كه سراس��ر آن سرزمین 
پ��اك را فرا گرفته اس��ت - بهره ای نبرد، در 
حقیقت عرف��ات او رفع تكلیفی بیش نبوده 
اس��ت و او از محدوده فقه به س��وی قلمرو 

بیكران »فقِه فقه« خارج نگشته است.

w مشعر؛ 
آنچ��ه خداون��د در ق��رآن در این مكان 
قدس��ی و در ای��ن زمان مقّدس خواس��ته 
است، ذكر خداست، با یاد خدا كسب شعور 
و كیاست و فطانت و دّقت و ظرافت نمودن، 
س��رایت دادن ایمان از دل به تمام اعضا و 
مشاعر، مشعر به ما می آموزد آنچه از عرفه 
برداش��ت كرده ای در اینجا به واس��طه یاد 
خدا در دل رس��وخ ده، و از دل به چشم و 
گ��وش و زبان و تمام��ی اعضا جاری كن تا 

كلیه مش��اعر، حیات دوباره ای پیدا كنند.

w  رمی جمرات؛ 
بنده ای كه به مقام قرب رس��یده است؛ از 
آنچه بیمناك است و باید بیمناك باشد، و آنچه 
باید همیشه با آن در ستیز باشد، طاغوت هاست، 
طاغوت درون؛ یعنی نفس اّماره و طاغوت برون، 

شیاطین جّنی و شیاطین انسی. 

w  قربانی؛ 
قربان��ی عبادتی اس��ت كه تنه��ا از تقوا 
پیش��گان پذیرفت��ه می ش��ود.قربانی در منا 
زنده كردن خاطره بزرگ حضرت ابراهیم و 

حضرت اسماعیل علیهماالسالم نیز هست.

w َحْلق یا تقصير؛ 
تراشیدن سر یا کوتاه کردن مو و ناخن؛ 
باق��ی مان��ده كدورت ها،  یعنی تراش��یدن 
رذالت ه��ا و اص��الح دل از زن��گار منّیتها و 
خودّیتها؛ زیرا س��الك هر چه خود س��ازی 

كند، باز باید بداند كه ریش��ه های رذالت تا 
عمق جان وی را فرا گرفته است. 

w  بيتوته در منا؛ 
منا یعنی رجاء، گویا كه این ناِم، در هاله ای از 
نور نهفته است. منا؛ یعنی سرزمین امید، رحمت، 
مغفرت، فضل، كرامت، استجابت دعا، سعادت و 
خیر دنیا و آخرت. و چرا چنین نباش��د؟! عاشق 
از معش��وق پس از وصل چه می خواهد؟! توجه، 
تلّط��ف، عنایت. از این��رو می توان گفت بهترین 
لّذت ها در حّج، لّذت امید بنده به خدا در منا است.

w  طواف نساء و نماز طواف نساء؛ 
شاید رمز آن این است كه سالك هر چه از 
نظر مقام و منزلت باال باشد و به مقام تجلیه و 
لقاء نیز رسیده باشد، تسّلط او بر غریزه جنسی، 

احتیاج به مقام باالتر و عنایت افزونتر دارد.

w زیارت مدینه؛ 
پس از اتمام، مكّمل اعمال سالكان، تشّرف 
به مدینه منّوره و زیارت مرقد پیغمبر اكرم)ص( 
و حضرت زهرا و ائمه بقیع علیهم السالم است.

سير من الحّق فی الحّق 

چ�ند ق�دم تا خ�دا؛                 ح�اجی کمی تأمل کن!
منا؛ یعنی 
سرزمين 

اميد، 
رحمت، 
مغفرت، 

فضل، 
كرامت، 

استجابت 
دعا، سعادت 

و خير دنيا 
و آخرت. و 
چرا چنين 

نباشد؟! 
عاشق از 

معشوق پس 
از وصل چه 
می خواهد ؟!



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
هیچ خرجی نزد خدای متعال ، محبوب تر از میانه خرجی نیست 
و خداوند ، از اس��راف نفرت دارد ، مگر در حج و عمره . پس 
رحمت خدا بر مؤمنی كه مال پاكیزه به دس��ت آورد و با میانه 

روی خرج كند ، یا نیكی و احسانی را پیش فرستد .

دریچه اي به فقه 
مذاهب اسالمي)10(

مذاهب اسالمي و طواف )1(
اقسام طواف

ط��واف عمره تمتع، طواف عمره مفرده 
و ط��واف زیارت یا طواف حج از اجماعیات 

مذاهب اسالمي است.
در اصطالح اهل سنت، نخستین طواف 
پ��س از ورود به مكه و پی��ش از وقوف به 
عرفات ط��واف ق��دوم ن��ام دارد. بنابراین 
ط��واف عمره تمتع و ط��واف عمره مفرده، 

طواف قدوم محسوب مي شوند.
افرادي كه حج افراد و قران انجام مي دهند، 
با عنایت ب��ه اینكه پیش از رفت��ن به عرفات 
تكلیفي نسبت به طواف ندارند، مستحب است، 
ط��واف به جا آورند این ط��واف هم، براي این 

دسته از افراد طواف قدوم محسوب مي شود.
طواف مهمي كه مورد اختالف میان امامیه 
و سایر مذاهب است؛ طواف نساء مي باشد: در 
مذهب امامیه، در ح��ج و عمره مفرده، طواف 
نساء در پایان اعمال واجب است و بدون انجام 

آن زن بر محرم حالل نمي شود.
ولي مذاه��ب دیگر، منكر طواف نس��اء 
هستند. از نگاه ایش��ان پس از طواف زیارت 
زن بر محرم حالل مي ش��ود و طواف نس��اء 

واجب یا مستحب، ثابت نیست.
ط��واف دیگ��ري كه مح��ل اختالف از 
جهت حكم فقهي است؛ طواف وداع است 
طواف وداع آخرین طوافي اس��ت كه انجام 

مي شود و سپس ازمكه خارج مي شوند.
امامیه و مالكیه طواف وداع را مس��تحب 

مي شمرند.
شافعیه دو قول دارند: واجب و مستحب.

ولي حنبلیه و حنفیه طواف وداع را واجب 
مي شمرند.

شرایط طواف:
تمام��ي مذاهب اس��المي؛ 1( طهارت 
از ح��دث اكبر و حدث اصغ��ر ۲( طهارت 
از خب��ث 3( س��ترعورت را از امور الزم در 
طواف مي ش��مرند. ولي دیدگاه حنفیه در 
این مورد متفاوت اس��ت. ب��ه نظر حنفیه 
طه��ارت از حدث اكبر و اصغ��ر، نه فرض 
است و نه ش��رط بنابراین طواف بدون آن 
جایز اس��ت، همچنین طهارت از نجاست 
سنت است بنابراین طواف بدون آن صحیح 
اس��ت. در مورد ستر عورت نیز حنفیه مي 
گویند؛ اگ��ر عریان طواف كرد، مادامي كه 
در مكه اس��ت آن را اعاده م��ي كند و اگر 

بازگشت، قرباني مي كند.
مختون بودن در مذهب امامیه از شرایط 
طواف ش��مرده شده اس��ت ولي از نظر سایر 
مذاهب، شرط نیست. اگرچه ختنه به عنوان 
یكي از س��نتهاي اس��المي كه ایش��ان را از 

دیگران متمایز مي كند، واجب است.
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 م��ن و افس��انه مش��غول صحبت بودی��م و باالخره 
جایی در مسجد النبی پیدا کردیم و برای نماز ظهر 
نشس��تیم .خانم کنار دس��تی گفت: خدارا شکر که 

باالخره یکی اینجا فارسی کالم می زند! 
مبینه اهل تاجیکس��تان ب��ود .خانمی که معلم 
ب��وده و اخی��را برای رفاه پس��ر و دخت��رش تجارت 
می کرد .بس��یار دوست داش��ت به ایران سفر کند و 
از بستگانش��ان همسر ایرانی داش��ت و لذا با مسائل 
ش��یعه آش��نا بود و از پیدا کردن هم زبان ذوق زده 

شده بود و من  نیز متحیر از صحبت هایش: 
» اسم من مبینه اس��ت مثل دین مبین اسالم .
من بس��یار خرس��ند ش��دم که خبر یافتم در قرعه 
پردازی امسال امکان حضور در حج پیدا کردم چون 
قرار بود تا س��ال ۲۰1۵ در نوبت بمانم. اینجا بسیار 
خوش��حالم و حس می کنم این قدرت اسالم است 
ک��ه این جمعی��ت عظیم و رنگارنگ از کش��ور های 
مختل��ف  را اینگون��ه در کنارهم ق��رار داده و متحد 
کرده و اگر اسالم نبود شاید این آدم ها به جان هم 

می افتادند و سر مسائل مختلف می جنگیدند. 
من در جوان��ی دعا می ک��ردم در ایران زندگی 
می کردم چون آنجا دین آزاد بود وما تحت س��لطه 
کمونیست بودیم. پدرم مارا مدرسه روسی نگذاشت 
تا بتوانیم فارس��ی یاد بگیریم . ه��ر وقت پدرم می 
خواس��ت نماز بخواند ما کشیک می دادیم که کسی 
متوجه نش��ود و سرباز ها مزاحم نشوند و از دعاها و 
نیا یش های  ما بود که کمونیست از بین رفت. ولی 
االن هم حکومت اسالمی نیست و دموکراسی است 
مثال در مس��اجد جایی برای نم��از خواندن خانم ها 
نیست. من این چادر شما را دوست دارم چگونه می 

توانم یکی از آنها را داشته باشم؟«
حرف هایش من را به این فکر واداشت اسالم جاری 

در روح و روان جامعه بش��ری  و بس��یار عمیق اس��ت 
و خداون��د افراد را هدایت می کند طوریکه 7۰ س��ال 
سیطره بی دینی و کمونیست نتوانسته آن را ریشه کن 
کند و حج دس��تاویزی است که این عظمت را دریابی 
و چون قطره ای در سیل جمعیت اسالمی گم شوی و 
گاهی فکر کنی آیا در شرایط مشابهی مسلمان واقعی 
می ماندی و آیا با هجوم ارزشهای غیردینی همچنان 

پابرجا هستی؟
  صحب��ت های ما ت��ا بعد نم��از ادامه یافت 
به تفاوت ها و تش��ابهات اح��کام در وضو و نماز  
بی��ن ش��یعه و س��نی پرداختیم .خان��م تاجیک 
دیگ��ر کن��اری نیز وارد بحث ها ش��د ت��ا جائی 
که دیدیم تش��ابهات بیش��تر از اختالفات اس��ت 
.آم��دن رعن��ا خانم جه��ت دیگری ب��ه بحث ها 
داد. ایش��ان فارس��ی را بس��یار روان تر صحبت 
م��ی کرد .در قدیم با ای��ران تجارت می کرده و 
بارها به ش��هر ما -مشهد- س��فر کرده و زیارت 
ام��ام رضا)ع( رفته بود و اخیرا بنا به مناس��بات 
تج��اری موج��ود در ای��ران  و محدودی��ت های 
اعم��ال ش��ده ب��ا ترکیه تج��ارت پوش��اک دارد 
)جای افسوس اس��ت که اینگونه بس��ترها برای 
گس��ترش رواب��ط مس��لمانان با ای��ران به خوبی 

مدیریت نمی ش��ود(.
 جمع ما چند نفر دیگر را متوجه ساخت. این بار 
زینب و دوس��تانش  خودش��ان  به ما پیوستند. اهل 
خارطوم س��ودان بودند زبانش��ان عربی بود علیرغم 
تسلط به انگلیسی با عربی دست و پا شکسته با هم 
صحبت کردیم . چون دیده بودند ایرانی هستیم  به 
ما نزدیک ش��ده بودند و می گفتند کشور ما خیلی 
فقیر اس��ت و ما ایران را خیلی دوس��ت داریم و قرار 
ش��د برای هم دع��ا کنیم . صحبت ه��ای ما با چند 

عکس  یادگاری پایان یافت.
)صحب��ت ها ی مبین��ه با هم��ان لهجه خودش 

نوشته شده است.(

اسالم دینی جاری در همه اعصار 

زائر نامــــــه

مطالب

ارسالی

زائران

 دکتر آسیه سادات فتاحی معصوم- استادیار
جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کاروان 19058 اعزامی حج تمتع 1392



امام صادق )ع( فرمودند: 
پیغمبر )ص( برای كسی كه از حج آمده میفرمود: خدا از تو قبول كند و عوض هزینه ات را بدهد و گناهت 
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مطالب

ارسالی

زائران

از امروز احساس می کنم دو نفرم. اربابی که به سفر حج می رود و من 
غالمی هستم که چمدان او را برایش می برم. ارباب بزرگ است، شاد است 
و با وقار، کار خداس��ت، محترم است. و غالم، سیه ُچرده ای است دلپاک، 

خرسند از این که چمدان اربابی محترم را حمل می کند!
هم��ه از ارباب خداحافظی می کنند و التم��اس دعا دارند. او با متانت 
و س��ر تکان دادن دل همه را به دس��ت می آورد و مِن غالم، منتظرم تا به 

وسیله این ارباب به افتخار حج نائل شوم. 
ارباب کیست؟ نمی دانم، فقط می دانم خیلی بزرگوار است. شخصیت 
آرزوهای من است. من هرگز به او نمی رسم، از نژاد و تبار او نیستم، او از 
جنس من نیست، اما احترامم را نگه می دارد. دوست دارم به من نزدیک 
ش��ود. خدایا کمکم کن ارباب وجودم را گم نکنم، از این که همس��فر اویم 

خوشحالم، من و اربابم را در این سفر دریاب! 
اول ذی الحجه

ام��روز اول ذی الحجه اس��ت، در ازدحام، اربابم را گ��م کرده ام! نه در 
ازدح��ام، از همان روز اول که قدم به ح��رم گذاردم او را گم کردم. همین 
که رسیدیم بدین مکان، ارتباط وجودی مان از هم گسسته شد! من ماندم 

و دو چمدان لباس!
به حرم که می روم، خواس��ته ای ندارم! به دیوار کعبه که دس��ت می 

کشم هیچ حاجتی ندارم، اشک ندارم، آه ندارم، اصال قلب ندارم!
ارب��اب دِل من را با خود ب��رد، نمی دانم کجا رفت، گم ش��د. چمدان 

هایش را برایم گذارد، دلم را برداشت و رفت!  

خدای��ا! ارب��اب وجودم را گ��م کرده ام، تنها ش��دم، 
سرگردان، بدون احساس، بدون امید! چه سرنوشتی انتظار مرا می کشد؟
ش��اید نباید به او وابسته می ش��دم، باید به خود تکیه می کردم، باید 

خودم را باال می کشیدم. 
باید او را در این ازدحام بیابم؟ چگونه؟ نه، باید خود را بیابم! چگونه؟

دوم ذی الحجه
هفت صبح از حرم برگش��تم. اما چرا از مناجات و عبادت ش��بانه 
راضی نیس��تم؟ انگار در این مکان گمش��ده ای دارم. خدایا او را به 

من نش��ان بده.
ش��اید عشق است، عشق که آموختنی نیست، آمدنی است. ای صاحب 

خانه، عشقت را به من ارزانی بدار.
ش��اید امیر حاج است، روز عرفه هم که نزدیک است. به امید دیدارش 
هم که آمده ام، اما هر روز که می گذرد، کوچکی و بی لیاقتی ام بیشتر بر 

من عیان می شود و امید دیدار کمتر!
! دس��تانم خالی اس��ت، عملی ندارم، اما نمی خواهم از  خداوندا
این س��فر دس��ت خالی بازگردم. امیدم را ناامی��د مکن! این توقع 
را از م��ن بپذی��ر، مرا دریاب، عش��قت و نگاه حج��ت زمانت را از 

م��ن دری��غ م��دار.
ای امی��ر حاج، در روز عرفه س��رمایه ای به م��ن عنایت کن که تا آخر 
عمر از آن بهره ببرم. هر روز از عمق وجودم بجوش��د و هر لحظه بیشتر و 

بیشتر شود. 
موالی من، عرفه بدون حس حضورتان بر من حرام است، حرام!

خدایا مرا قبل از عرفه بمیران و با عرفه حیاتی دیگر ببخش!

زائر نامــــــه

داستان من و ارباِب من در این سفر 

هر استان چند درصد زائران در حج تمتع امسال دارد
همزم��ان با روزه��اي پایاني اعزام زائران ایراني به س��رزمین وحي، 
درص��د زائران حج تمتع به صورت اس��تاني اعالم ش��د. به گزارش 
زائ��ر، اعزام زائران حج تمتع امس��ال از ۲3 ش��هریور آغاز و تا 18 
مهر ماه ادامه خواهد داش��ت كه طبق برنامه ریزي انجام شده مدت 

اقامت زائران 31 تا 3۵ روز در س��رزمین وحي خواهد بود.

طب��ق برنامه ری��زي انجام گرفت��ه روند اعزام و رف��ت حجاج تا 
چه��ارم ذالحجه برابر با 18 مهرماه ادامه خواهد داش��ت، همچنین 
عملی��ات بازگش��ت زائران س��رزمین وح��ي از 14 ذالحجه تا ۵ ماه 
مح��رم یعني از ۲8 مهر ت��ا 18 آبان انجام خواه��د گرفت. در این 

جدول فراوانی تعدادی زائر هر اس��تان قابل مش��اهده اس��ت:

خانم خّیرزاده، زائر تهرانی



درخواست از اوباما برای تشدید تحریم ها علیه ایران
جمع��ی از قانونگذاران هر دو حزب کنگره آمریکا و همچنین کمیته امور 
عموم��ی آمریکا والبی صهیونیس��تی آیپ��ک از دولت اوباما خواس��ته اند 

تحریم ها علیه ایران را شدت بخشد.

اخبار کوتاه حج

۸هزار نیروي امنیتي براي 
امنیت چادرهاي حجاج

هش��ت هزار نیروي امنیتي 
ب��راي حفظ امنی��ت چادرهاي 
حجاج در مشاعر مقدسه به كار 

گرفته مي شوند.
س��عد جمیل القرش��ي عضو 
شوراي اتاق تجاري و صنعتي مكه 
مكرمه و عضو كمیت��ه ملي حج و 
عمره عربستان از به كارگیري حدود 
هشت هزار نگهبان امنیتي زن و مرد 
در خالل موسم حج براي مراقبت از 
اماكن اسكان حجاج داخل و خارج در 

مشاعر مقدسه خبر داده است.
القرش��ي در گفتگو با الوطن 
گفته اس��ت: حدود پن��ج هزار 
نگهبان امنیتي مرد و س��ه هزار 
نگهبان زن براي مش��اركت در 
عملی��ات س��اماندهي و اعزام و 
مش��اعر  چادرهاي  از  مراقب��ت 
مقدس��ه و موسس��ات طوافه با 
هدف حفظ و امنیت دارایي هاي 
حجاج در نظر گرفته شده است.

ای��ن مق��ام حج عربس��تان 
با شركتهاي  نشان كرد:  خاطر 
زمین��ه  ای��ن  در  متخص��ص 
قرارداد امضا مي شود تا امنیت 
چادره��اي حج��اج را در طول 
شبانه روز در خالل موسم حج 

امس��ال تامین كنند.
26 نقط�ه دفاع ش�هري 
ب�راي مقابل�ه ب�ا ح�وادث 

ناگهاني در مسجدالحرام
از  ش��هري  دفاع  نیروهاي 
اجراي  ب��راي  خود  آمادگ��ي 
ش��رایط  ب��ا  مقابل��ه  ط��رح 
در  اضط��راري  و  ناگهان��ي 
موس��م حج امس��ال و مقابله 
با هر خط��ر احتمالي با توجه 
ب��ه افزایش تع��داد حجاج در 

مس��جدالحرام خبر دادند.
در  دف��اع ش��هري  ی��گان 
 ۲۶ از طری��ق  مس��جدالحرام 
و  ط��واف  صح��ن  در  نقط��ه 
ورودیه��اي  تم��ام  و  مس��عي 
اط��راف  ح��رم و صحنه��اي 
د  مدا ا ئه خدم��ات  ا ر ا ب��راي 
عملیات  اج��راي  و  رس��اني 
پزش��كي  تخلیه  و  ش��مارش 
و  ران  بیم��ا مصدوم��ان، 
ئ��ران مس��ن ك��ه احتماال  ا ز
طواف  هن��گام  مش��كالتي  با 
مي ش��وند،  روب��رو  س��عي  و 

آماده ش��ده اس��ت.
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5ذحیجه 

------21/30لؤلؤاصیل- مشقدری 537285658دعای کمیل

حمفل انس و معرفت

------11تا12منازخانه دارهادیجزء خوانی قرآن

---مطیعی21/30تا22/30فندق میدان-حاج کرمیی 0537281178دعای کمیل

غالمرضازاده21/30 دارهادی-وریدی0537280950دعای کمیل

مجعه 7/19

6ذحیجه

مطیعی7دارهادی-وریدی0537280950دعای ندبه

حجه االسالم رمضان پور10تا11تبارک1و2-ابراهیم پور0537281253حمفل انس و معرفت
راشد

------11تا12منازخانه دارهادیجزء خوانی قرآن

رمضان پور7فندق میدان-حاج کرمیی 0537281178دعای ندبه

حجه االسالم اخباری16تا17برکه برهان-حصارکی 0537282465حمفل انس و معرفت
فرحزاد

مطیعی16تا17جواراملشاعر-روستایی 0537284066حمفل انس و معرفت

حجه االسالم رمضان پور22تا23کریستاله اصیل- رمحتی 0537281646حمفل انس و معرفت
فرحزاد

------21/30غدیراجیاد- کاروان اهل سنتحمفل انس باقرآن

اخبار

ن ها
کاروا

محمدحسن فخری، زائر 17 ساله کاروان ۲8۰۰۶ استان 
گیالن که به س��فر معنوی حج مشرف شده است، جوان 
نخبه و طراح و سازنده هواپیمایی است که در مسابقات 
هوافضای ایروکاپ تهران، رتبه اول را کسب کرده است. 
از او می پرسیم حال که مراحل پرواز هواپیما را به خوبی 
می  شناس��ی، چه رابطه ای بین این پرواز و پرواز عرشی 
و ملکوتی می بینی؟ می گوید پروازی که در آن عرش��ی 
می ش��وی آن ق��در صبر و معرفت می خواه��د که اصاًل با 
پروازهای معمولی ما قابل مقایس��ه نیس��ت. گفت وگوی 

"زائر" را با این زائر جوان در ادامه می خوانید.
آقای فخری، اگر بخواهید به مهمترین ویژگی های 

زائر نمونه اشاره کنید، از چه مواردی نام می برید؟
تاکید بر نماز اول وقت، احترام به پدر و مادر، احترام 
به کوچک ت��ر از خود، برخورد خ��وش و اخالق خوب و 

پایبندی عملی به والیت حضرت مهدی )عج(.
وقت�ی توفیق زیارت حرم نب�وی و ائمه مظلوم 
بقی�ع علیهم الس�الم نصیبت�ان ش�د، در اولی�ن 

زیارتتان چه دعایی کردید؟
اول برای سالمتی و ظهور امام زمان )عج( دعا کردم 
و س��پس از خدا و رسول اکرم )ص( درخواست کردم که 

هر سال حج را قسمتم کند.
چه خی�ری در کثرت س�فر ح�ج می بینید که 

دوباره آن را از خداوند طلب کردید؟
 اینجا س��رزمین عجیبی اس��ت. اینجا جای خوبی ها 
و فداکاری هاس��ت، در عین اینکه اینجا ما یک گمش��ده 
هم داریم. به هر حال اینحا س��رزمین وحی و نور است. 

چه جایی بهتر از اینجا، برای نماز خواندن و 
عبادت. نقطه نقطه این سرزمین، جای پای ائمه 

)ع(، بزرگان دین و صحابه پیامبر )ص( است. در مدینه، 
حس و حالی دارم که عین خانه خودم است. ترک اینجا 
خیلی س��خت است اما چاره ای نیس��ت و باید رفت؛ هر 
چند که می توان از خودشان خواست که تو را برگردانند.

برنام�ه ات را ب�رای قرائت و انس ب�ا قرآن در 
مدینه و مکه چگونه تنظیم کردی؟

چند روز قبل از اینکه عازم این سفر شوم، قصد کردم 
که تا پایان سفر، یک بار قرآن ختم کنم و از همان زمان 
هم شروع کردم و شکر خدا در طول سفر هم این برنامه 

را ادامه داده ام.
با توجه ب�ه اینکه حج یک فرصت ب�رای دیدار 
مسلمانان با یکدیگر و آشنایی با شرایط مسلمانان 
در کش�ورهای دیگر اس�ت، آیا با زائران هم سن و 

سالتان از کشورهای دیگر هم گفت وگو کرده ای؟
بله، ب��ا یک زائر نیجریه ای ۲۵ س��اله صحبت کردم. 
او درباره نگاه ش��یعیان ایرانی به اهل سنت سوال کرد و 
من هم از دوس��تی و مودتی که بین شیعه و اهل سنت 
در کشورمان داریم برایش صحبت کردم. من هم درباره 
نگاه آنها به حضرت علی )ع( س��وال ک��ردم که این زائر 
نیجریه ای با حالتی بسیار احترام آمیز نسبت به حضرت 

ابراز دوستی و محبت نمود.
اگ�ر در یک کلمه بخواهی ب�ه مهمترین درس 

حج اشاره کنی، چه می گویی؟
- صبر!  

مهمترین درس حج از زبان زائر 17 ساله سرزمین وحی؛
خیری که زائر نوجوان ایرانی در استمرار سفر حج می جوید

اخـــــــــبار



رئیس مجلس در مصاحبه با ش��بکه »س��ی ان ان« آمریکا تأکید کرد اگر غرب انگیزه های پنهانی 
نداشته باشد و به دنبال قانع کردن ایران برای توقف برنامه هسته ای اش نباشد، ایران تمایل دارد در 

بازه زمانی کوتاه مسئله هسته ای را رفع کند.
علی الریجانی که به »ژنو« س��فر کرده اس��ت تأکید کرد: از طرف ای��ران، می توانم بگویم که ما 
آماده هستیم. اگر آمریکایی ها و دیگر کشورها می گویند که ایران نباید بمب هسته ای بسازد و نباید 
در این راس��تا حرکت کند، ما می توانیم به وضوح این مس��ئله را نشان دهیم و آن را اثبات کنیم. ما 

چنین قصدی نداریم بنابراین این مسئله )هسته ای( در بازه زمانی بسیار کوتاهی قابل حل است.
وی با این حال ادامه داد که غرب باید حق غنی س��ازی سوخت هسته ای برای اهداف غیرنظامی 
ایران را به رس��میت بشناس��د، همانطور که چنین مجوزی طبق پیمان منع گس��ترش س��الح های 

هسته ای )ان پی تی( که ایران یکی از امضا کنندگان آن است، وجود دارد. 
الریجانی تصریح کرد: اگر آنها می خواهند با ما چانه زنی کنند یا اگر آنها انگیزه های پنهانی دارند 
یا شاید می خواهند به نوعی ایران را قانع کنند که برنامه هسته ای اش را متوقف کند، در این صورت 

این فرایند طوالنی خواهد شد.

الریجانی:
 ایران برای توافق هسته ای آماده است

ایران کشور شیران
رئیس قوه قضاییه گفت: ایران کشور شیران است 

و این حماقت رژیم صهیونیستی است که موضوع 
حمله به ایران را مطرح می کند.

w برخ�ورد صادقان�ه ظریف خط 
سازش را به هم ریخت

w وزیر خارجه وفاداری به والیت 
رابه اوباما و کری ترجیح داد

w آل اس�حاق: نرخ دالر کمتر از 
3000 تومان باشد

w طراحی اسکناس و سکه تغییر 
می کند

w تس�هیل صدور ویزای آمریکا 
برای ایرانیان

w افزایش تعرفه های تلفن ثابت 
غیرقانونی اعالم شد

w هوای تهران در شرایط هشدار

ای  وزارتخان�ه  آخوندی:ه�ر   w
وظیفه خ�ود را در مس�کن مهر 

انجام دهد
w اجرای آزمایش�ی طرح پلیس 

دوچرخه سوار

w روحانی از انتقادات نیش داری 
که به دولت می شود انتقاد کرد

w اس�تقبال آمری�کا از حض�ور 
ایران در کنفرانس ژنو2

w بازگش�ت آرامش به بازار دارو 
با حکم رئیس جمهور

w بیانیه ش�دید اللحن یهودیان 
ایران علیه نتانیاهو

w مس�ابقه فوتبال ایران و آمریکا 
ماه ژوئن برگزار می شود؛ استقبال 

کاخ سفید از دیپلماسی فوتبالی!

w بر اس�اس آخرین نظرس�نجی 
گاردین؛ حس�ن روحان�ی گزینه 

جدی دریافت صلح نوبل

w عیار خوش قولی رئیس جمهور 
و دولت سنجیده می شود؛ تعیین 
دس�تمزد 93 اولین پاسخ دولت 

به مطالبات جامعه کارگری

11

هیگ: بازسازی روابط با ایران شامل 
گام های موقت است

وزیر خارجه بریتانیا گفت: با ظریف برای تعیین 
کاردار غیرمقیم با مسوولیت بازسازی روابط توافق 
شده است. ویلیام هیگ افزود: باید صداقت دولت 
ایران را کامال بسنجیم” و به همین دلیل “باز نگه 
داشتن کانال های ارتباط با ایران بسیار مهم است.

گفت وگوی تلفنی 
وزیران خارجه ایران و عربستان

وزیران امور خارجه ایران و عربس��تان سعودی 
در یک گفت وگوی تلفنی، بر ضرورت همکاری 
دست اندرکاران حج دو کشور برای برگزاری هر 
چه با شکوه تر مراسم حج امسال تاکید کردند. 
دکت��ر محمدجواد ظری��ف، وزیر ام��ور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در این گفت وگو ضمن 
قدردانی از تالش ها و خدمات عربستان سعودی 
نسبت به حجاج بیت اهلل الحرام به ویژه حجاج ایرانی، 
خاطرنشان کرد: کنگره حج فرصت بسیار مناسبی 
برای تبلور اراده کشورهای اسالمی و مسلمانان در 

تحکیم مبانی اخوت و برادری اسالمی است.

ماهواره »تدبیر« یک ماه دیگر 
به فضا پرتاب می شود

اکبر ترکان سرپرست سازمان فضایی ایران 
از پرت��اب ماهواره تدبیر ظ��رف 1 ماه آینده 
خب��ر داد و گف��ت: این ماه��واره قابلیتهای 
جدی��دی در عرصه فناوری فضایی به همراه 

خواهد داشت.

ایده رییس جمهور ایران در 
دستور کار سازمان ملل قرار گیرد

محم��د خزاعی نماینده کش��ورمان نزد 
سازمان ملل متحد در جلسه کمیته حقوقی 
مجم��ع عموم��ی س��ازمان ملل ب��ا موضوع 
» اقدامات برای محو تروریسم بین المللی« 
گفت: جمهوری اس��المی ایران از چند دهه 
گذشته تاکنون قربانی اقدامات تروریستی و 

از جمله تروریسم دولتی است. 
وی افزود: ما بعنوان کشوری که همواره 
هدف این پدیده شوم بوده ایم، از پیامدهای 
اقدامات تروریس��تی برای قربانیان و جامعه 

به طور کامل آگاهیم.

 حجت االس��الم و المسلمین دكتر حسن روحاني در دانشگاه علوم انتظامی گفت: حضور پلیس تا آنجا 
كه بتواند باید در جامعه كمتر محس��وس باش��د و بیش��تر تاثیر بگذارد و شاید این براي جامعه فرهنگ 
دوس��ت ما، زیباتر باش��د و كمیت ها كاسته و كیفیت ها بیش��تر شود؛ گرچه حضور پلیس در خیابان و 

جامعه، مایه آرامش مردم خواهد بود.
 رییس جمهوري با بیان این كه هر كجا پلیس اس��ت، مردم باید احس��اس آرامش كنند، تصریح كرد: 
پلیس باید محور قانون، مردم ساالري و اخالق اجتماعي باشد.  رییس قوه مجریه گفت: همه ما افتخار 
مي كنیم كه اسوه و الگوي ما پیامبر رحمت حضرت محمد بن عبداهلل )ص( است كه ایشان با اخالق، 

محبت و ادبش در جامعه آن زمان، توانست بهترین نظم، برادري، الفت و مهرباني را مستقر كند. 
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سیا ست 
روز

آفرینش

جمهوری 
اسالمی

 ابتکار 

تابناک 

جهان 
اقتصاد

روحانی: حضور پلیس باید در جامعه كمتر محسوس و بیشتر تاثیر گذار باشد



پیامکباران

نکته

شعر

لغت نامه

نش��ریه خبری تحلیلی بعثه مق��ام مع��ظم ره�بری

ذکر روز

ره
نو

ه م
دین

م

مه
کر

ه م
مک

26 - 3430 - 37

اذان ظهر: 12/09
اذان مغرب :18/01

اذان صبح فردا: 5/00
طلوع آفتاب: 6/16

اذان ظهر: 12/08
اذان مغرب :18/02

اذان صبح فردا: 04/59
طلوع آفتاب: 6/14

معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

ذکر اهلل
ذک��ر اهلل حدی ندارد، اعم از ذکر 
قلبی و لس��انی بلک��ه اعم از ذکر 
بدنی اس��ت. تم��ام طاعات و همه 
آنچ��ه مرض��ی خداس��ت، ذکراهلل 

است. 
مرحوم آیت اهلل بهجت

زائران عزیز خدمت به شما مدال 
افتخار است که خداوند به خادمین 
شما در کسوت آشپز، معاون، مدیر، 

پزشک و غیره اعطا کرده است.
دکتر غفوری

دی��دم خ��دا را که دس��تور داد 
خان��ه اش را در پایین ترین س��طح 
زمین بسازند نه باالی کوه ها! فلسفه 
اش را پرسیدم گفتند: بزرگی به باال 

نشینی نیست. 
دکتر علی رمضانی. مازندران

زیباترین فصل مشترک مسلمانان 
جهان حج اس��ت. حج مرز بین دیروز 

دنیوی و فردای اخروی است. 
حسین محمدی شوشتر

س��الها بود ک��ه میخواس��تم در 
ایران ویلچر سالخورده ای را حرکت 
بده��م ولی خدا عنایت کرد در جوار 
پیامبر)ص( و کعب��ه عزیز به عنوان 

همراه جانبازان اعزام شدم. 
اصغر سنجیده از یزد

حاجی باید زی��اد تالش کند اما 
آنچه به دست می آورد زیاد تر است.
 روحی

ب��ار اله��ی توفیقی ب��ده که در 
مش��عر  در  بشناس��مت.  عرف��ات 
بجویم��ت و در منا ب��ا قربانی کردن 
بیابمت. در ایام استجابت دعا مرا به 

دعایی مهمان کنید. 
غفاری، سیادتی و 
ذوالفقاری. کاروان19030

افراد بخیل که قرآن آنان را 
کرده،  چه خصوصیاتی  نکوهش 

دارند؟
بخ��ل یک��ی از صف��ات رذیله 
است که در اس��الم از آن مذمت 
ش��ده و این صفت موجب پس��تی 
و تضییع ش��ان و ش��رف آدمی و 
از حقوق  نیازمن��دان  محرومی��ت 

حقه آنهاس��ت .
قرآن کری��م می فرماید: »آنان 
ک��ه در آنچ��ه خداون��د از فض��ل 
خویش بدیش��ان عطا کرده، بخل 
می ورزن��د، نپندارند که آن بخل 
بلکه  )ن��ه(  اس��ت  خیر  برایش��ان 

برایش��ان ش��ر اس��ت.« 
»هان، ش��ما کس��انی هس��تید 
که فراخوانده می ش��وید تا در راه 
خدا انفاق کنید پس برخی از شما 
کس��انی اند که بخل م��ی ورزند و 
کس��ی که بخل می ورزد، جز این 
نیس��ت که او ب��ر خ��ود بخل می 
کن��د )و به خود ضرر زده اس��ت( 
و خداون��د بی نیاز اس��ت و ش��ما 

نیازمندانی��د.« )محم��د، 38(

بیت المعمور
بی��ت المعمور به معن��اي خانه آباد 
اس��ت. این تركیب در ق��رآن مجید 
فق��ط یك بار در س��وره ط��ور آمده 
اس��ت. خداون��د ب��ه بی��ت المعمور 
سوگند یاد كرده است. بیت المعمور 
جایگاهي است در آسمان كه احترام 
آن هم وزن احت��رام كعبه در زمین 
است. در آسمان، دقیقا نقطه مقابل 
كعبه، خانه اي وجود دارد كه نام آن 

"ضرح" است.

عکس روز

باب کعبه مکرمه                         عکس: علیرضا یزدانی - زائر کازرونی، کاروان 24009
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خدا محور بودن
اعم��ال ظاهری دارن��د و باطنی. باطن اعمال همان اس��رار آنهاس��ت. نباید 
در ظاه��ر متوق��ف مان��د، بلک��ه بای��د از ظاهر عب��ور کرد و ب��ا اخالص در 
عمل به باطن رس��ید،. رس��یدن ب��ه واقع باطن عب��ادات از راه ظاهر ممکن 
اس��ت. ب��ه بهان��ه معنویت و اس��رار باطن��ی نبای��د از ظاهر غفل��ت ورزید. 
 ب��ه همی��ن خاط��ر عرف��ای واقعی کام��ال مقید ب��ه ظواهر دینی هس��تند.
با توجه به این دو نکته، شاید بتوان گفت که طواف به عنوان یک رمز، آموزه 
ای اس��ت که به انس��ان می گوید باید در تمام زندگی خدا محور بود؛ همان 
طور که جس��م او به دنبال خانه گلی و س��نگی می چرخد، دل او همراه با 

فرشتگان در عالم ملکوت طواف می کنند.

بت نفس ار شكستي رو به سوي كعبه دل نه
وگرنه دست شو از سر چو گشتي پاي بست آنجا

اگر در درگه دربان او روزي بود بارت
شفاي درد خود آنجا بجو اي دل كه هست آنجا

سراي مي فروشان را چه باشد منزلت یارب
كه همچون خاك این چرخ بلند افتاده پست آنجا
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