
زیباشناسی حج
»ح��ج« را می ت��وان با دیدی 
عرفان��ی، م��ورد توج��ه ق��رار 
داد. ای��ن ن��وع ن��گاه، نیازمند 
فه��م و بصیرت��ی ژرف اس��ت 
و وج��ه زیباش��ناختی ح��ج را 
نیز ش��امل می ش��ود. دیدگاه 
ه��ای زیباش��ناختی رای��ج در 
متون غیراس��امی، محدود به 
عناصر مادی، ظاهری و هنری 
ملموس می ش��ود اما برداشت 
اسام از وجه زیباشناختی حج، 
مفاهیمی واالتر را دربرمی گیرد.
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  سرمقاله
علی اصغر محکی

در همایش فلسطین تاکید شد:
»مقاومت« تنها راه نجات فلسطین است

 ایرانی��ان مقیم خارج از کش��ور 
که به حج مشرف ش��ده اند، روز 
چهارش��نبه میهمان بعثه مقام 

معظم رهبری بودند.
حجت االس��ام و المسلمین 
س��ید علی قاضی عسکر نماینده 
ول��ی فقی��ه و سرپرس��ت حجاج 
ایرانی در جم��ع زائران 12 کاروان 
ایرانی��ان مقیم خارج کش��ور که 
از کش��ورهای انگلی��س، آمریکا، 
اتریش، س��وئد،  آلم��ان،  کانادا، 
ایتالیا، فرانس��ه، بلژیک، امارات، 
هند و آفریق��ای جنوبی به حج 
مش��رف ش��ده اند، حض��ور پیدا 

کرد و با ی��ادآوری بهره برداری از 
فرصت های عظیم ح��ج، گفت: 
هیچ س��فری تاثیرگذارتر از سفر 
حج، در گوشت و خون و پوست 
و موی آدمی نیست؛ اگر بخواهیم 
بفهمیم که این س��فر چگونه در 
تمام  وجود انس��ان اثر می گذارد 
باید به این فرم��وده امام رضوان 
اهلل تعالی علی��ه توجه کنیم که 
فرمودن��د: "مه��م آن اس��ت که 
حاجی بداند کجا می رود، دعوت 
چ��ه کس��ی را اجاب��ت می کند، 
مهم��ان کیس��ت و آداب ای��ن 

مهمانی چیست".

بعثه مقام معظم رهبری 
میزبان ایرانیان مقیم خارج از کشور 

همایش فلس��طین ب��ا حضور صده��ا نفر از مس��لمانان 
کشورهای مختلف روز پنجشنبه توسط بعثه مقام معظم 

رهبری در مکه مکرمه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار زائر نماینده ولی فقیه و سرپرست 
حجاج ایرانی در همایش قدس با بیان اینکه مساله قدس 
مهمترین مساله جهان اسام است تصریح کرد: قبله اول 
مسلمانان توس��ط دشمنان غصب ش��ده است و وظیفه 
دینی و ش��رعی ما ایجاب می کند ب��رای نجات آن قیام 

کنیم تا مسلمانان بتوانند از برکات آن استفاده کنند.
وی با اش��اره به آوارگی فلسطینیان از خانه و کاشانه 
آن��ان و از بی��ن رفتن منابع و زیرس��اخت ه��ای حیاتی 
مسلمانان تصریح کرد: چه زیبا امام راحل رژیم اشغالگر 
ق��دس را به یک غده س��رطانی تعبیر ک��رد یعنی اینکه 

اگر این غده برداش��ته نشود قطعا توسعه پیدا می کند و 
کشورهای دیگر را هم در بر خواهد گرفت.

نماینده ولی فقیه و سرپرس��ت حجاج ایرانی با اشاره 
به ش��هادت و مجروح شدن زنان و مردان فلسطینی که 
روزان��ه رخ می دهد گفت: باید پاس��خگوی این فریادها 
باشیم چرا که اگر کسی به این فریادها پاسخ ندهد قطعا 

مسلمان نیست.
وی با بیان اینکه اولین کسی که این مسئولیت بزرگ 
را احس��اس کرد امام خمینی)ره( بود تاکید کرد: ایشان 
در آغاز نهضت در سخنرانی خود فرمودند مشکل اساسی 
ما اسرائیل اس��ت. و فرمودند آمریکا هم از اسرائیل خط 
م��ی گیرد؛ ل��ذا در پیام ها و سخنانش��ان مرتب اهمیت 

قدس را به مردم یادآوری می کردند. ادامه درصفحه 2 



نماین��ده ول��ی  فقیه و سرپرس��ت حج��اج ایرانی در 
دی��دار ب��ا رئیس بعثه ح��ج چین، مواض��ع چین در 
مورد مس��ائل بین الملل��ی را حکیمان��ه توصیف کرد 
و ب��ا ابراز خرس��ندی نس��بت به مواضع این کش��ور 
در براب��ر تروریس��م بین الملل��ی و س��لطه آمریکا در 
منطقه، برای توس��عه روزاف��زون و همه جانبه روابط 

دو کش��ور ابراز امیدواری نمود.
به گزارش ستاد اطاع رس��انی حج 92، حجت االسام 
والمسلمین سید علی قاضی عسکر با اشاره به سابقه روابط 
گرم، عمیق و صمیمی جمهوری اس��امی ایران و چین، از 

ایجاد فرصت دیدار و آشنایی مسلمانان کشورهای مختلف 
با یکدیگر به عنوان یکی از فرصت های حج نام برد و گفت: 
این شناخت می تواند مقدمه استمرار ارتباط و همکاری بین 

مسلمانان باشد.
حجت االسام والمس��لمین قاضی عسکر با تاکید بر 
اینکه س��طح و کیفیت امکاناتی ک��ه در اختیار زائران 
اعم از شیعه و سنی قرار می گیرد یکسان است، گفت: 
در بعث��ه مق��ام معظم رهبری، هم ش��ورای اس��تفتاء 
مربوط به اهل تشیع و هم شورای افتاء مربوط به اهل 

س��نت  فعال  اس��ت. 

روحانی: استقالل و امنیت امروز را مدیون فداکاری های شهدا 
و جانبازان هستیم

رئی��س جمهور در دیدار با جانباز قطع نخاعی و خانواده 3 ش��هید گفت: دیدار 
با خانواده های ش��هدا و جانبازان روحیه ای وصف ناشدنی به ما می دهد و همه 
مس��ئوالن و تک تک مردم ایران اسالمی به آنها افتخار می کنند چراکه اگر ما 

امروز استقالل و امنیت داریم، مدیون فدارکاری های بی دریغ آنهاست.

سرمقاله

زیباشناسی حج
ادامه از صفحه اول

زیباشناس��ی در آثار اس��امی، 
مربوط به کل هس��تی اس��ت و 
جنبه معرفتی نیز دارد. عارفان 
و حکمای مس��لمان، زیبایی را 
ن��ه در مفهوم م��درن آن، بلکه 
به معنای خاص��ی که درعرفان 
و حکمت اس��امی از آن سخن 

گفته می شود، می شناسند.
وج��ه  اس��اس،  برای��ن   
بر  ع��اوه  حج،  زیباش��ناختی 
جنب��ه هن��ری و عناصر مادی 
همچون  مفاهیم��ی  ظاه��ری، 
»عشق«  و  »ُحسن«  »تجلی«، 

را نیز ش��امل می ش��ود.
ابع��اد  مفاهی��م،  ای��ن   
دارند  وس��یعی  معناش��ناختی 
که محدود به واژه »زیبا« نمی 
ش��ود.  »تجلی قدم«، منجر به 
حضور »ُحس��ن« می ش��ود و 
ُحسن نیز برای انسان »عشق« 
م��ی آورد ک��ه باالتری��ن وجه 
زیباشناختی حج است.  ظهور 
ُحس��ِن ح��ق، سلس��له مراتب 
دارد و در حج می توان تمامی 
مراتب این سیر و سلوک را به 
زیبای��ی در نمادهایی گوناگون 
و سرشار از ش��ور، حس نمود. 
در نهای��ِت حج، ظهور حق ُرخ 
پیدایش  می دهد ک��ه هم��ان 
ُحس��ن او درعالم است که هم 
در اجتم��اع عظیم حج گزاران 
قابل لمس است و هم در درون 
تک تک آنان. زائر، سلوک معنوی 
را گام ب��ه گام در اح��رام، تلبیه، 
طواف، نماز، سعی، تقصیر، وقوف، 
رم��ی جم��رات، حل��ق، و ... طی 
می کند و بدین ترتیب به موازات 
حج گزاردن، ُحس��ن و نیکویی را 

عالمگیر می کند. 
در ای��ن ط��ی طریق، ف��رد در 
باش��کوه تری��ن ش��کل، از وجه 
نمادین عمل، به وجه اجتماعی 
می رسد تا با معیار حق، وحدت 
در عین کثرت، در گس��تره ای 

جهانی تحقق یابد.     

حجت االسالم 
شفیعی دبیر 

همایش 
قدس، دلیل 

جعل رژیم 
صهیونیستی را 

این دانست 
که غرب از 

شکوفایی 
اسالم نگران 

است و رقیب 
کلیدی خود 

را اسالم 
می داند
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دیدار رئیس بعثه کشور چین 
با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی

در همایش فلسطین تاکید شد:
»مقاومت« تنها راه نجات فلسطین است

ادامه از صفحه اول
حجت االس��ام و المس��لمین قاضی عسکر 
تصریح کرد: آنچه امروز اتفاق افتاده این اس��ت 
که متاسفانه دشمنان اسام طراحی جدیدی را 
در دس��تور کار قرار داده اند تا افکار مس��لمانان 
را از ق��دس منصرف ک��رده و آن��ان را به ایجاد 
جنگ های طائفه ای میان کش��ورهای اسامی 
س��وق دهند. این توطئه که به اس��م اسام رقم 
می خورد برای انصراف مردم مس��لمان از مساله 

فلسطین است.
وی تصریح کرد: دش��منان اسام و در راس 
آن رژیم صهیونیس��تی به دنبال آن هستند که 
جهان اسام را تسلیم خود کنند، به همین دلیل 

تنها راه نجات، راه مقاومت است.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار زائر حجت االس��ام 
ش��فیعی دبیر همایش ق��دس، دلیل جعل رژیم 
صهیونیستی را این دانست که غرب از شکوفایی 
اسام نگران است و رقیب کلیدی خود را اسام 
می داند. وی تصریح ک��رد: اینگونه می خواهند 
منطق��ه درگیر مس��ائل خاص خودش باش��د تا 
نتواند در موضوعات مهم جهان اسام بیاندیشد.

دبیر همایش  فلس��طین اظهار داشت: با وجود 
اس��رائیل غاصب در خاورمیانه، فلسطینیان شا هد 
کش��وری اس��امی و مس��تقل نخواهند بود، چون 
دشمنان نمی توانند تحمل کنند کشوری مسلمان در 
همسایگی اسرائیل بر روی پای خود بایستد و با نیروی 
نظامی مستقل و مقتدر عمل کند. در حقیقت اسرائیل 

عامل عقب نگه داشتن مسلمانان است.
قدس به دست آزادگان آزاد می شود

در این مراس��م خالد وطش عضو حرکت جهاد 
اس��امی فلس��طین نیز ضمن تش��کر از بعثه مقام 
معظم رهبری ب��رای برگزاری همایش فلس��طین 

تصریح کرد:اسرائیل و حامیان غربی اش باید بدانند 
که فلسطین فروخته و اجاره داده نشده بلکه توسط 
رژیم صهیونیستی غصب شده است و توسط فرزندان 
سلمان فارسی و مسلمانان آزاده نجات خواهد یافت. 
وی گفت: خیمه همایش قدس برای یادآوری ضرورت 
دفع ظلم و رفع حصار از غزه و نجات فلسطین شکل 
گرفته است و این بار قدس به دست آزادگان اسامی 

آزاد خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه قدس در انتظار مس��لمانان 
است گفت: عملکرد صهیونیست ها در همه زمینه ها 
توسعه پیدا کرده و به دنبال حذف همه مذاهب غیر 
از یهودیت هستند و با مسیحی و مسلمان مبارزه می 

کنند.
خالد وطش با تاکید براینکه رژیم صهیونیستی 
غده س��رطانی است که به خاطر غفلت مسلمانان 
ایجاد شده است گفت: اما امروز همه مسلمانان در 
آسیا، آفریقا، اروپا و امریکا می گویند فلسطین مال 
ما است. مس��لمانان در فلسطین و غزه مقاوم جز 
خون شان س��اح دیگری ندارند تا ارض قدس را 

آزاد کنند.
ب�رای آزادی فلس�طین باید به حضرت 

ابراهیم اقتدا کنیم
در این همایش دکتر شیخ مرتضی علی دینا 
یکی از علمای دینی تانزانیا نیز با اشاره به اینکه 
حج منافع زیادی برای مومنین و مسلمانان دارد 
تصری��ح کرد: حج فقط این نیس��ت که طواف و 
س��عی بین صفا و مروه کنیم بلکه اعمال حج در 
صورتی صحیح است که مسلمانان با وحدت در 
برابر دشمنان بیاس��تند. وی تصریح کرد: وقتی 
پش��ت مق��ام ابراهیم نماز م��ی خوانیم به این 
معنا اس��ت که باید بر اس��اس مش��ی حضرت 

ابراهیم در برابر ظلم قیام کرد و ایس��تاد.

اصالح و پوزش
در شماره روز گذشته تاریخ 

پنجشنبه 18 مهر، 5 ذیحجه در 
صفحه اول اشتباه ثبت شده بود 

که بدینوسیله اصاح میگردد.



رایزنی های مدیرکل سیاسی وزارت خارجه آلمان در تهران
مدی��رکل سیاس��ی وزارت ام��ور خارجه آلمان که به تهران س��فر کرده در دیدار با معاون��ان وزیر امور خارجه 
کشورمان مسائل مربوط به روابط دوجانبه و تحوالت منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

نماینده 
ولی فقیه و 
سرپرست 
حجاج 
ایرانی 
گفت: 
فرهنگ غنی 
اسالم اجازه 
خیانت یا 
نیرنگ از 
سوی هیچ 
مسلمانی 
به مسلمان 
دیگر را 
نمی دهد
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به گ��زارش زائ��ر، نماین��ده ول��ی فقیه و 
سرپرست حجاج ایرانی از برادری، اخوت و 
زندگی صحیح اسامی به عنوان نمودهای 
همزیستی ش��یعه و اهل س��نت در ایران 
اس��امی نام برد و گفت: هیچ گونه عاملی 
برای اختاف بین ش��یعه و اهل سنت در 
ایران وجود ندارد. همه مس��لمان هستیم، 
همه به یک خ��دا و پیامبر معتقدیم، همه 
به یک اه��ل بیت عصم��ت و طهارت)ع(

محبت و عاقه مندی داریم و در بس��یاری 
مسائل دینی و فقهی و شرعی با هم متحد 
هستیم، البته اختاف نظر در برخی موارد 

طبیعی است.
اختالف نظر دلیلی بر دشمنی نیست

وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه اختاف نظر 
هی��چ دلیلی بر دش��منی نیس��ت، تفرقه 
را عام��ل بدبخت��ی ملت ه��ا دانس��ت و 
گف��ت: آنها ک��ه تفرقه ایج��اد می کنند، 
اس��تعمارگر هس��تند. اس��تعمارگران که 
امروز در بس��یاری از کشورهای اسامی، 
اختاف��ات مذهبی را به درگیری های رو 
در رو و خش��ن تبدی��ل کرده ان��د، عامل 
انفجارهای روزانه ای هستند که در مصر، 
سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، یمن 
و بحرین، هم ش��یعه و هم اهل سنت را 

نش��انه می رود.
وی ب��ا بیان اینکه فرهنگ غنی اس��ام 
اجازه خیانت یا نیرنگ از سوی هیچ مسلمانی 
به مسلمان دیگر را نمی دهد، افزود: عده ای با 
پول گرفتن از آمریکا و انگلیس و راه اندازی 
ش��بکه های ماه��واره ای ش��یعی،  در صدد 
توهین به مقدس��ات اهل س��نت و تحریک 
نمودن اهل سنت نسبت به شیعه هستند تا 

کشورها را به هم بریزند.
حج، عبادتی مالی و جانی است

مول��وی محمد اس��حاق مدن��ی، رئیس 

ش��ورای افتاء اهل س��نت و مش��اور رئیس 
جمه��ور در امور اهل س��نت نی��ز از حج به 
عنوان یک عبادت مخصوص نام برد و گفت: 
حج ه��م عبادت مالی و ه��م عبادت جانی 
اس��ت یعنی اگر کسی مال دارد باید جان و 

مالش را وقف این عبادت کند. 
تقدیر از بعثه مقام معظم رهبری

موالن��ا  گ��زارش،  ای��ن  طب��ق  ب��ر 
ام��ام  زه��ی،  اس��ماعیل  عبدالحمی��د 
جمعه اهل س��نت زاه��دان نیز در این 
از توجه ش��خص مق��ام معظم  همایش 
رهب��ری و همچنین کل نظام جمهوری 
اس��امی ایران به "حج" قدردانی کرد و  
نماین��ده ولی فقیه و سرپرس��ت حجاج 
ایران��ی را چهره ای مردمی و شایس��ته 
توصیف نمود و گفت: جای خرس��ندی 
اس��ت که بعثه حج جمهوری اس��امی 
ایران در خدمت رس��انی به زائران هیچ 
تفاوتی بین زائران ش��یعه و سنی قائل 
نیس��ت و به طور مساوی خدمت رسانی 
صورت می گیرد. همچنین س��ازماندهی 
خدمت رس��انی به حجاج ایرانی، الگویی 

برای س��ایر کش��ورها اس��ت.
وی با بی��ان اینکه ش��میم وحدت و 
اخ��وت در حج نمایان اس��ت، پیش��رفت 
اس��ام را در گ��روی اتح��اد مس��لمانان 
دانس��ت عبدالحمی��د اس��ماعیل زه��ی 

تصریح ک��رد: علمای اهل س��نت اعتقاد 
دارند که بی احترامی به عقاید و مقدسات 
ش��یعه و هر کدام از اندیشه های اسامی 

حرام اس��ت.
مهندس  می افزای��د:  گ��زارش  این 
و  رئیس سازمان حج  اوحدی،  س��عید 
زیارت نیز عنوان همایش را متناس��ب 
"اتحاد  یعن��ی  امس��ال  با ش��عار ح��ج 
معنوی��ت"  و  هم اندیش��ی  اس��امی، 
دانس��ت و ب��ا تاکید ب��ر بهره گیری از 
فرصت ه��ا در س��رزمین وحی، حج را 
مظه��ر وح��دت برش��مرد و گفت: اگر 
عبادت هایم��ان  برس��یم  وح��دت  ب��ه 
حتمًا م��ورد قبول درگاه خداوند قرار 

خواه��د گرف��ت.
عطاران،  والمس��لمین  حجت االسام 
مدیری��ت امور اهل س��نت بعث��ه مقام 
این  ابت��دای  نی��ز در  معظ��م رهب��ری 
مراسم، با اش��اره به برنامه های منسجم 
و دقیق بعث��ه مقام معظم رهبری برای 
انتخ��اب روحانی��ون کاروان ه��ای اهل 
به  ایران  سنت گفت: جمهوری اسامی 
برک��ت همت مردم و جامعه اس��امی، 
همه جانبه  پیش��رفت  ح��ال  در  همواره 
در همه عرصه ها از جمله حج و زیارت 
بوده و زائ��ران و برنامه های فرهنگی و 
زیارتی آن جزو برترین برنامه ها اس��ت.

ماموس��تا بیضاوی مفتی شافعی بعثه 
و ام��ام جمع��ه اهل س��نت ارومیه، حاج 
آخوند دکتر گلش��اهی مفتی حنفی بعثه 
و استاد حوزه و دانشگاه و حجت االسام 
والمس��لمین دکتر محمدج��واد مظلومی 
معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری 
از اعض��ای هیئت رئیس��ه پنل تخصصی 
همای��ش "ح��ج؛ تجل��ی ام��ت واح��ده 

اس��امی" بودند.

در همایش »حج؛ تجلی امت واحده اسالمی« مطرح شد:
برادری و اخوت، نماد همزیستی مذاهب اسالمی در ایران

الزامات تحقق وحدت در میان مسلمانان با حضور علمای شیعه 
و اهل سنت در همایش "حج؛ تجلی امت واحده اسالمی" 

در مکه مکرمه بررسی شد. حجت االسالم والمسلمین سیدعلی 
قاضی عسکر در این همایش وحدت و همدلی و همزیستی 

مسالمت آمیز میان شیعه و اهل سنت در کشورمان را یک افتخار 
بزرگ برای جمهوری اسالمی ایران دانست و از تمسک به 

قرآن، پیروی از سنت رسول اهلل)ص(، استفاده و پیروی از 
نظرات و احادیث و برنامه های ارائه شده از سوی اهل بیت 

علیهم السالم، احترام به حقوق یکدیگر، مراعات ادب و پرهیز از 
دشنام و خشونت، دوری از تعصب، احترام به مقدسات و پرهیز 
مسلمانان از تکفیر و اتهام کفر زدن به یکدیگر به عنوان الزامات 

تحقق وحدت در میان مسلمانان نام برد.



امام کاظم )ع( فرمودند: 
در مسافرت هنگام س��فر این دعا را بخوان:»الّلهّم خّل سبیلنا و أحسن 
تسییرنا و أحسن عاقبتنا«.»خداوندا راه ما را بی خطر گردان، و حركت ما 

را نیكو و سرانجام ما را خوب قرار ده«.

استفتاء

بعضي از احكام 
طواف و نماز آن

س�وال: آی��ا نم��از ط��واف 
مس��تحب را مي ت��وان در حال 

حركت و راه رفتن خواند؟
جواب: صحت نماز طواف ولو 
نماز طواف مس��تحبي باشد، در 
حال راه رفتن محل اشكال است. 
و احوط اس��تقرار در ح��ال نماز 

طواف استحبابي است.
س�وال: در حال ط��واف، نماز 
مستحبي خواندن چه حكمي دارد؟

جواب: اگ��ر بتواند جمع بین 
قصد طواف و قصد نماز مستحبي 

در حال طواف نماید، اشكال ندارد.
سوال: آیا واجب است نماز 
طواف در نزدیك ترین مكان به 
مقام ابراهیم)ع( خوانده ش��ود، 
هرچن��د این كار باعث فش��ار و 
س��ختي براي ط��واف كنندگان 
ش��ود یا ب��راي اح��راز نزدیكي 
بیش��تر نمازگ��زاران در وس��ط 

طواف كنندگان واقع شود؟
ج�واب: در م��وارد ض��روت 
نزدیك به مقام بودن واجب نیست.

س�وال: آیا ب��راي زن جایز 
اس��ت از قرص و مانند آن براي 
انداختن ع��ادت ماهیانه  تأخیر 
اس��تفاده كند تا بتواند طواف و 

نماز آن را در وقتش ادا كند؟
ج�واب: تا زماني ك��ه این كار 
برایش ضرر نداشته باشد،   جایز است.

س�وال: كس��ي كه معتقد 
اس��ت ش��وط طواف او صحیح 
نیست، اگر آن شوط را لغو كند 
و ط��واف جدی��دي را آغاز كند 
چ��ه حكمي دارد؟ آیا اعراض به 
تنهایي كافي اس��ت یا باید یكي 
از مبطات طواف را انجام دهد؟

جواب: جواز انص��راف از یك 
شوط به تنهایي محل اشكال است. 
ولي انص��راف از همه ي مقداري از 
طواف كه انجام داده، و از سرگرفتن 
ط��واف از اول جای��ز اس��ت. و در 
انصراف از طواف، گذشِت مقداري 
زمان، یا انجام مبطل طواف شرط 
نیست. بلكه با خود قصد اعراض از 
طواف، انصراف حاصل مي شود، به 
هرحال در ف��رض مذكور طوافش 
صحیح است و قصد انصراف از یك 
ش��وط و انجام شوط دیگر به جاي 
آن، باعث بطان طواف نمي شود.

شوراي استفتاء بعثه مقام 
معظم رهبري

جمعه  19 مهر 1392 -   شماره 423
 6 ذی الحجه 1434 - 11اکتبر 2013     
z a e r  n e w s p a p e r

w  احرام در میقات ذوالحلیفه
لب��اس كه عامل پوش��ش و كفر اس��ت از تن 
ب��ه در آر تا هر گونه نش��انه حج��اب، نمود،  رمز، 
درج��ه، عن��وان،  امتی��از، رنگ و ط��رح و در یك 
كام، "م��ن" اس��ت را ب��ه دور ان��دازي . همچ��و 
م��اري ك��ه پوس��ت ان��داز، از من خوی��ش به در 
آي ، م��ردم ش��و. “نه كس��ي باش كه ب��ه میعاد 
 آمده اي ، خس��ي ش��و كه به میق��ات آمده اي”
گ��ور همه "من" های��ت را در ذوالحلیفه حفر كن، 
خ��ود را در آن دف��ن نما . در میق��ات بمیر و در 

صحراي میان میقات و میعاد مبعوث شو.

w نیت
در ه��ر نیتي چه نیت احرام، چه نیت طواف و 
چه س��عي و چه نماز حركت از فراز به فرود است 
فرورفتن در خاك و س��ر ب��ر آوردن در برابر خدا. 

قربه الي ا... 

w كعبه  یعنی بازگشت
كعبه در زمین رمزي اس��ت از خدا در جهان. 
ت��و در جهت كعبه اي و كعبه خ��ود جهت ندارد 
كه اینجا پایان غربت انس��ان است و ندا این كه : 
اي بری��ده، عریان مطرود، تبعیدي غربت زمین به 

سوي خدایت برگرد.

w طواف، حجراالسود
در مس��یر خلق بر مدار خدا بگرد. حجراالسود 
این س��نگ آسماني را استام كن تا به خدا دست 
داده باش��ي و بیع��ت كني و چقدر انس��ان بزرگ 

مي شود در این اعمال.

w مقام ابراهیم، سعي
در پش��ت مق��ام ابراهیم نماز كن تا همیش��ه 
خلف صالح دین او باش��ي و حنی��ف بماني تا ابد. 

سعي بین صفا و مروه كن تا معني عشق را بفهمي 
كه یافتن آب، هاجر را به عش��ق بود نه به س��عي! 
اما پس از سعي، اي خسته از سعي بر عشق تكیه 

كن.

w عرفات، مشعر، منا
مش��اعري كه حاجي از ظه��ر روز نهم تا صبح 
روز دوازده��م باید در آن بمان��د و كار اصلي اش 
فق��ط وقوف اس��ت و بعد رمي و ذب��ح. در عرفات 
به ش��ناخت مي رسد؛ در مشعر به آگاهي و شعور 
دس��ت مي یابد و در منا به تمناهایش جامه عمل 
مي پوش��اند و عاشق مي ش��ود و عاشق مي ماند 
تا مس��لم بماند. رمز عرفات و مشعر، معناي دین 
اس��ت آنچنان كه همه مي فهمند و جمعش��ان با 
منا، اس��ام است كه انسان مسلمان معتقد به آن 
مي رس��د و در آن مي ماند. در عرفات وظیفه ات 
فق��ط فكر كردن اس��ت و وقوف مطل��ق. بي هیچ 
عمل��ي تا به عرفان و ش��ناخت برس��ي و وقتي به 
مشعر رسیدي ، در سرزمین شعور و آگاهي وقتي 
دش��من را خ��وب ش��ناختي و از موقعیتش آگاه 
گشتي، حال ساح جمع كن آن هم در دل شب. 
جستجوي س��اح در دلش شب، چه پررمز است 

این عمل.

w مزدلفه
به معناي درهم فشارنده و نزدیك كننده . تنگه 
اي كه خود را تنگ تر كرده و سپاه مسلح در مشعر 
را تنگ در خود مي فشرد و راهي منا مي كند . غریو 
شادي، نهر آفتاب و سیل انسان، صبح دهم ذیحجه 
هر س��ه در هم مي آمیزند و به تنگه منا سرازیر مي 
شوند. آفتاب كه طلوع كرد او هم خود را به این دره 
مي ریزد و به س��مت منا راهي مي شود. در این روز 
آفتاب هم حج مي كند . در عرفات طلوع مي كند و 

از مشعر مي گذرد و وارد منا مي شود. 

حـجرمزهای مناسک 
مراحل و مناسك حج هر كدام سرشار 
از رموز و مفاهیم و كلیدهایي است كه 

گنجینه اسرار حج را در خود نهان كرده 
است و بازگشایي این كلیدها و رمزها 

تفسیر این واقعه عظیم در زندگي انسان 
مسلم است.

و تو ای 
حاجی! 

حج معانی 
کن نه حج 

مناسک 
تا ببینی و 
بفهمی که 
چگونه تار 
و پود زر، 
عنکبوت 

تزویر 
خلق، بر 

سر هر راه 
خدایی، 
دام ظلم 

و زور 
پهن کر ده 

است.



امام صادق )ع( فرمودند: 
س��فر خود را با صدقه آغاز كن و هر زمان كه خواستی 

حركت كن و آیة الكرسی را بخوان.

اعمال حج تمتع)2(

چ��ون در وق��ت وق��وف )از ظه��ر ت��ا مغرب( 
حاجی��ان باید در صحرای عرفات باش��ند و از 
حدود آن خارج نش��وند، بنابراین، نس��بت به 
حدود عرف��ات، كه امروزه ب��ا تابلوهای بزرگ 
زرد رنگ مش��خص شده اس��ت، توجیه شوند 
و حتی المق��دور از ت��ردد در جاهای مختلف 
عرفات نیز بپرهیزند كه احتمال گم شدن آنها 
زیاد است و در صورت گم شدن، ممكن است 

از اعمال باز بمانند.
الزم به یادآوری اس��ت، تابلوهای مش��اعر 

مقدس هم اكنون به رنگ های زیر است:
عرفات! زرد رنگ

مشعر الحرام )مزدلفه( ! بنفش
منا ! آبی

ب��رای نّیِت وقوف در مش��عر الحرام، الزم 
نیست زائران هنگام طلوع فجر بیدار باشند، 
بلك��ه اگر از س��ر ش��ب قصد این را داش��ته 
باش��ند كه از طلوع فجر تا طلوع آفتاب را به 
قصد وقوف و به عنوان یكی از اعمال حج در 
آنجا باشند كفایت می كند، لذا بهتر است در 
آغاز ورود به مش��عرالحرام و استقرار حّجاج، 
ای��ن نكته را به آنها توج��ه دهید و یادآوری 
كنید كه از این لحظه تصمیم داش��ته باشید 
ك��ه از طلوع فجر ب��ه نیت وق��وف در اینجا 
باش��ید. هرچند بهتر است زائران را پیش از 
اذان برای نافله ش��ب و یادآوری نیت وقوف 

بی��دار ك��رد.
از آنج��ا كه برخ��ی از مراجع معظم تقلید، 
مان��دن پی��ش از طلوع فجر در مش��عر الحرام 
به نیت اطاعت اله��ی را واجب می دانند، بهتر 
اس��ت در عرفات یا پیش از رس��یدن به مشعر 
ی��ا در ب��دو ورود به مش��عر این نكت��ه نیز به 
زائران یادآوری شود كه از هم اكنون در اینجا 
می مانیم به قص��د طاعت الهی و از طلوع فجر 
تا طلوع آفتاب نی��ز به قصد وقوف و به عنوان 
یكی از اعمال حج در این س��رزمین هس��تیم، 

ان شاء اهلل.
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w كیفیت طواف نساء 
1 - به همان نحو اس��ت كه در طواف عمره تمتع گذشت بدون هیچ تفاوت مگر در 

نّیت كه در اینجا باید به نّیت طواف نساء بجا آورد.
2 - طواف نس��اء و نماز آن اختصاص به مردان ندارد، بلكه بر تمام كس��انی كه حج  

به جا می آورند واجب است.
3 - پس از سعی الزم نیست فوراً طواف نساء را بجا آورد و تأخیر انداختن آن حتی 

تا چند روز بعد هم اشكال ندارد.
4 � طواف را باید از مقابل گوش��ه ای از كعبه كه َحجُراالَْْس��َود در آن است آغاز كند 

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

در حال حركت رو به كعبه باشد، یا عقب عقب برود صحیح نیست.
6 � انس��ان باید همانطوری كه همه مس��لمانان طواف می كنند � بدون دّقت های اهل 
وسوسه � طواف را از مقابل حجراالسود شروع كند و ادامه دهد و ایستادن مقابل حجراالسود 

در هر دور الزم نیست.
7 � طواف كننده باید به دور »ِحْجِر اس��ماعیل« هم بگردد، یعنی در هنگام طواف، 

داخل »ِحجر« نرود.
8 - ب��رای مطاف ح��دی وجود ندارد و تا هر جای مس��جد الحرام كه طواف در آن 
طواف كعبه صدق كند، طواف مجزی است، بلی مستحب است كه اگر اضطرار و ازدحام 

نباشد فی ما بین كعبه و مقام ابراهیم انجام دهد.
9 � اگر انسان بر اثر بیماری یا پیری یا زیادی جمعّیت نتواند در این محدوده طواف 

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

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

w  نماز طواف نساء)یازدهمین عمل از اعمال حج(
پس از انجام طواف نساء، باید دو ركعت نماز، به نّیت نماز طواف نساء بخواند.

كیفیت نماز طواف نساء 
1 - به همان نحو است كه در نماز طواف عمره تمتع گذشت بدون هیچ تفاوت مگر 

در نّیت كه در اینجا باید به نّیت نماز طواف نساء بجا آورد.
2 - مانند نماز صبح است، ولی حمد و سوره را می تواند بلند یا آهسته بخواند.

وقت نماز طواف نساء 
بعد از طواف نساء است.

بای��د پس ازطواف، نماز طواف را زود بج��ا آورد به طوری كه مردم نگویند بین آنها 
فاصله شده است.

 مكان نماز طواف نساء 
1.كافي اس��ت در هر نقطه اي كه عرفًا بگویند پشت مقام است- گرچه از مقام دور 

باشد، نماز را بخواند.
2. پس از انجام نماز طواف نس��اء زن بر مرد و مرد بر زن كه به واسطه احرام، حرام 

شده بود، حال می شود. 
3. بر تمام افراد بالغ و عاقل واجب است كه نمازها را به طور صحیح یاد بگیرند تا تكلیف 
الهی را درست انجام دهند; بخصوص كسی كه قصد عمره یا حج دارد باید نماز خود را تصحیح 

كند، تا تمامی نمازها كه از جمله آنها نماز طواف است، به طور صحیح انجام شود.

طــواف
نســـاء

طواف نساء دهمین عمل از اعمال حج است. پس 
از انجام سعی باید هفت مرتبه به نّیت طواف نساء 

دور خانه كعبه كه در مسجدالحرام است بگردد.

اگر انسان 
بر اثر 
بیماری 
یا پیری 
یا زیادی 
جمعّیت 
نتواند 
در این 
محدوده 
طواف كند، 
طواف در 
خارج این 
حّد اشكال 
ندارد

محمدحسین فالح زاده

راهنــــــــــــــما

شماره تماس 
استفتائات 
مکه مکرمه:

   0537296484 - 0537114756
واحد خواهران: 0537101005

منــــــــاسک



دو کیفر
حضرت محمد)ص( فرمودند: دو چیز را خداوند در این جهان كیفر میدهد: تعدي، و ناسپاسي به پدر و مادر.

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. 

پیش به سوی منا
با طل��وع آفتاب روز عید قرب��ان از مزدلفه 
)مشعرالحرام( به س��مت منا حرکت کرده 
و تا ساعت 10 صبح همه وارد منا خواهند 
ش��د. هنگام خروج از صحراي مشعر الحرام 
به سوي س��رزمین منا، تمام تاش خود را 
داش��ته باشید تا همراه كاروان خود حركت 
كنی��د ت��ا در مبادي ورودي س��رزمین منا 
به مس��یرهاي دیگ��ر نروی��د و از محدوده  
چادره��اي ایران��ي خارج نش��وید، حتمًا از 

ترددهاي انفرادي خودداري كنید. 

مراقب باشید
در من��ا در ص��ورت ج��دا ش��دن از ه��م 
كارواني ه��ا ضمن حفظ خونس��ردي كامل 
از تحرك اضافي پرهی��ز کنید و در صورت 
ام��كان با مدیر یا معاون ی��ا هر یك از  هم 
س��فران تماس و مراتب را اط��اع دهید و 
یا ب��ه چادرهاي مح��ل اقام��ت ایرانیان یا 
دفاتر س��تادها كه عمومًا با پرچم جمهوري 
اس��امي ایران مشخص است مراجعه یا در 
نهایت ب��ا مراجعه به پلی��س و  ارایه كارت  

شناسایي، خود را  به همسفران  برسانید. 

ترددیترددی
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بررس��ي س��ّنت گفت��اري و رفت��اري پیامب��ر 
اعظم)صل��ي اهلل علی��ه وآله(در زمین��ه »حّج«، 
حکایت از آن دارد که آن بزرگوار، ضمن اهمیت 
دادن ب��ه ُبع��د فقهي »حّج« و کوش��ش فراوان 
در جهت آموزش مناس��ک آن به مس��لمانان،از 
توج��ه دادن آنان به دیگر ابعاد حج، به ویژه ُبعد 

اخاقي آن، دریغ نورزید.
مقاله زیر تلخیصي از نوش��ته نس��بتا مفصل 
اقاي سید حسین شفیعي است كه در چهار محور 
اخاص )پرهیز از ریا(، »توبه« و بازگشت از گناه، 
حسن خلق)خوش خویي( و  سخاوت و بخشندگي 
بر مبناي توصیه هاي پیامبر گرامي اكرم مورد توجه 
قرار داده اس��ت . بخش اول این مقاله با محوریت 
اخاص اینك پی��ش روي شماس��ت؛ امیدواریم  

مورد توجه خوانندگان گرامي قرار گیرد.

w اخالص )پرهیز از ریا(
از برترین مصادی��ق فضایل اخاقي، خصلت 
واالي »اخ��اص« اس��ت. در اهمی��ت اخاص 
همین بس که معیار و ماک عبادي بودن افعال 

بندگان قلمداد گردیده است.
علي)علیه الس��ام( فرمود: »اإلخاص ماک 

العبادة«; »اخاص، معیار و ماک عبادت است«.
به سخن دیگر; قبولي هر عمل قربي بندگان 
الهي، مش��روط ب��ه برخ��ورداري آن، از خصلت 
زیباي »اخاص« است. پیامبر خدا صلي اهلل علیه 
وآله مي فرماید هرگاه کاري کردي، آن را تنها براي 
خدا انجام ده; زیرا او، تنها اعمال خالص بندگانش 
را مي پذیرد. بي تردید، فریضه ارزشمنِد حج، از 
این قاعده مستثني نیست; بلکه مي توان گفت: 
وابس��تگي آن به اخاص، ام��ري اجتناب ناپذیر 
است; زیرا هدف غایي در این سفر، راه یافتن به 

محضر پروردگار و مشاهده جمال محبوب است.
امام س��ّجاد)علیه الس��ام(، به وقت ماقات 
ب��ا »ش��بلي« از وي پرس��ید:آن گاه که به مکه 
رس��یدي با قلب خود نّیت خدا را داشتي؟... آیا 
وقت��ي به س��عي پرداختي، بر آن ب��ودي که به 

سوي خدا بگریزي؟
امام خمیني قدس سره نیز با الهام از این گونه 
گفتار ائّمه علیهم السام فرمود: لبیک هاي مکرر از 
کساني حقیقت دارد که نداي حق را به گوش جان 
ش��نیده و به دعوت اهلل تعالي به اسم جامع جواب 
مي دهند. مسأله، مسأله حضور در محضر است و 
مشاهده جمال محبوب. گویي گوینده از خود در 
این محضر بي خود ش��ده و جواب دعوت را تکرار 
مي کند. و دنباله آن سلب شریک به معناي مطلق 
آن مي نماید، که اهل اهلل مي دانند، نه شریک در 

الوهیت فقط .

نکته قابل توجه این است که از بررسي پاره اي از متون و 
منابع نگارش یافته در باب »حّج«، چنین برمي آید که ُبعد 

اخالقي این فریضه واالي آسماني، بیش از دیگر ابعادش مورد 
غفلت و بي توّجهي محققان و نویسندگان قرار گرفته است; در 
حالي که به یقین، توّجه به جنبه هاي اخالقي این سفر الهي و 
معنوي، موجب ُپربار شدن معنویات برآمده از آن خواهد شد.

برترین فضیلت اخالص؛
اخالقـی حج



امام صادق )ع( فرمودند: 
مرّوت و جوانمردی بر دو گونه است: مرّوت در حضر، و مرّوت در سفر. … مرّوت در سفر عبارت است از: خوب 
خرج كردن، شوخی كردن بگونه ای كه نافرمانی خدا در آن نباشد، كمتر مخالفت كردن با رأی همراه، و بدگوئی 

نكردن از آنان بدان هنگام كه از هم جدا می شوید.

مراقب باشید
با توجه به ش��باهت بس��یار زیاد چادرها  و 
مح��ل  اس��تقرار زائ��ران تمامي كش��ورها 
در صح��راي عرفات توصیه اكید مي ش��ود 
ت��اش كنید زی��اد از چادر محل اس��تقرار 
كاروان خارج نش��ده یا از چادر كاروان خود 
زیاد فاصل��ه نگیرید.  در ص��ورت فراموش 
كردن مس��یر چادر خود به نیروهاي امداد 
و راهنم��اي حجاج ایران��ي كه با لباس فرم 
و كاه مخص��وص در مح��ل حض��ور دارند 

مراجعه کنید تا شما را یاري دهند. 

رعایت بهداشت
به دلیل کمبود نس��بی امکانات بهداشتی در 
صحرای عرفات، مشعرالحرام و منا به این علت 
که زائران از همه کشورها در کنار هم اسکان 
می یابند و به دلیل ازدحام جمعیت از سویی و 
از سوی دیگر آلودگی نسبی محیط به ویژه در 
مشعرالحرام، توجه بیشتر به مسائل بهداشتی 
ضروری است، لذا قبل از مصرف مواد غذایي و 
بعد از توالت دست هاي خود را با آب و صابون 
بشوئید. از مصرف یخ هاي غیربهداشتي جدا 

خودداري فرمائید.

تیغ فقط شخصی
عم��ل حلق بای��د به صورت بهداش��تي 
اف��راد  در محل ه��اي وی��ژه و توس��ط 
ل��ذا در هنگام  انج��ام ش��ود،  مج��رب 
تراش��یدن س��ر از تی��غ و خ��ود تراش 
ش��خصي اس��تفاده ك��رده و از مراجعه 
به آرایش��گران دوره گ��رد پرهیز كنید.  
از  اقام��ت در من��ا پ��س  در س��ه روز 
جاي  در  را  آنه��ا  لباس ها،  شستش��وي 

مناس��ب په��ن نمائی��د.

بهداشتیبهداشتیترددی
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در گفتار دیگري فرمود: مهم آن اس��ت 
ک��ه حاجی بداند که کج��ا مي رود و دعوت 
ک��ي را اجابت مي کند و میهمان کیس��ت، 
و آداب ای��ن میهماني چیس��ت; و بداند هر 
خودخواه��ي و خودبین��ي ب��ا خداخواه��ي 
مخالف اس��ت و با هجرت ال��ي اهلل مباین و 

موجب نقص معنویت حج است.
به یقین، دس��ت یابي و حضور در چنین 
جایگاهي، بدون اخاص ممکن نخواهد بود. 
مرحوم آیت اهلل میرزا مهدي الهي قمشه اي 

در این راستا این گونه سروده است: 
اي دل اگر عزم دیار یار داري

قصد حجاز و کعبه و دیدار داري
شوق شهود حضرت دلدار داري

اّول ز دل نفس سوي اهلل پاک گردان
اس��تاد فرزانه، آیة اهلل ج��وادي آملي نیز 
فرمود:تجّلي این خلوص در برخي از عبادات 
نمایان تر و طرد شرک در برخي دیگر قوي 
تر و آش��کارتر اس��ت. از جمله این عبادات، 
حج مي باشد; زیرا توحید در آن تجّسم مي 
یابد و از آغاز تا انجام نمونه اي اس��ت براي 

توحید و طرد شرک... 
حج، سیر به س��وي خدا و رفتن براي دیدار 
او و تعالي اس��ت براي نزدیکي به آن، که در علّو 
و واالیي نزدیک و در نزدیکي اش بس واال و باال 
اس��ت و تکامل به جوار کسي اس��ت که از رگ 
گردن به ما نزدیک تر است و بنده جز با توحید 
دایم و ناب و طرد شرک جلي و خفي به موالیش 
تقّرب نمي جوید.ناگفته نماند: کسب »اخاص« 
به وقت انجام اعمال عبادي � به خصوص فریضه 
حج � و حفظ آن از آلوده شدن به ریا و خودنمایي، 

کاري بس سخت و دشوار است. امیرمؤمنان)علیه 
السام(مي فرماید: خالص ساختن عمل سخت 
تر از خود عمل است و پاک کردن نیت از فساد 
و ناخالصي براي عمل کنندگان از جهاِد طوالني 

دشوارتر است.
البته دشواري کسب اخاص در سفر حج 
و دیگر اعمال عبادي موجب نمي شود که ما 
در پي تحصیل آن نباشیم، بلکه مي بایست 
با تاشي مضاعف در این راستا حرکت کنیم 
و پس از شناسایي آفت ها به مقابله جّدي با 
آن ها برخیزیم; زیرا همان گونه که پیش��تر 
اشاره ش��د، اعمال غیر مخلصانه مورد قبول 

درگاه خداوند قرار نخواهد گرفت.
لبیک هاي مکرر از کساني حقیقت دارد که 
نداي حق را به گوش جان ش��نیده و به دعوت 
اهلل تعالي به اسم جامع جواب مي دهند. مسأله، 
مسأله حضور در محضر است و مشاهده جمال 
محب��وب، انس بن مالک مي گوی��د: »پیامبر 
گرامي)صلي اهلل علیه وآله( ، پس از تهیه ابزار و 
وسایل مورد نیاز و تهیه حوله اي که قیمت آن 
چه��ار درهم یا کمتر از آن بوده، آماده حرکت 
براي سفر حج ش��د; در آن هنگام روبه درگاه 

خداوند نموده، چنین گفت:
�ًة اَل ِرَیاَء ِفیَها َو اَل ُس�ْمَعَة«  »الّلُه�ّم َحجَّ
»خدای��ا! حّج��ي را انج��ام م��ي ده��م که از 
خودنمایي و کسب عنوان و اعتبار دور است.« 
متأسفانه، هرچه بر عمر حج و تاریخ اسام مي 
گذرد، شاهد دور شدن و فاصله گرفتن جمع 
زی��ادي از حج گزاران از این س��یره نبوي مي 
شویم; این است که مي بینیم پیامبر خدا)صلي 
اهلل علی��ه وآله( با علم و آگاهي دقیق از نیت و 

باطن این گروه از راهیان به دیار کعبه و حرم، 
فرمود: زماني مي رسد که ثروتمندان اّمت من 
ب��راي تفریح به حج مي رون��د، و مردم عادي 
ب��راي تجارت، و قاریان آن ها براي خودنمایي 
و کس��ب عن��وان و اعتبار، و فق��راي امت من 
براي تکّدي و گدایي به حج مشرف مي شوند. 
س��لمان فارس��ي از ش��نیدن این جمات 
تعج��ب مي ک��رد، ولي هر جمل��ه اي که 
سبب تعّجب وي مي شد، پیامبر)صلي اهلل 
علیه وآله( مي فرمود: »س��وگند به خدایي 
که جان من در دس��ت اوست، این حوادث 

در آینده واقع خواهد ش��د.«
امام صادق)علیه الس��ام( نی��ز در این باره 
فرمود:حج دو گونه است; براي خدا و براي مردم، 
هرکه براي خدا حج کند، پاداش او بهشت است 
و هرکه براي مردم به حج رود، در قیامت پاداش 
خ��ود را بای��د از مردم بگیرد. )کنای��ه از این که 

پاداشي نصیب وي نخواهد شد.(
در ه��ر حال، اگر با انجام حج، دنبال ثواب و 
پاداش اله��ي و طالب غفران و آمرزش پروردگار 
کریم هستیم، باید اخاص را سرلوحه کار خویش 
قرار دهیم. امام سّجاد)علیه السام(  در این باره 
مي فرماید: کس��ي ک��ه در حج، هدفي جز خدا 
نداشته باشد و در فکر دیدن و شنیدن و ستایش 
مردم نباشد، حتماً خداوند او را مي بخشد.شایسته 
است براي دستیابي به خوي شایسته اخاص، رو 

به درگاه خدا آوریم و بگوییم:
 خدای��ا! قلبم را از توج��ه و تکیه بر غیر 
خ��ودت، و عملم را از ریا، و زبانم را از دروغ 
و چش��مم را از نگاه هاي ناپاک و خیانت بار 

حفظ فرما!

هدف 
غایی در 
سفر حج، 
راه یافتن 
به محضر 

پروردگارو 
مشاهده 

جمال 
محبوب 

است.



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
ای علی ولیمه ای نیس��ت مگر در پنج چیز در عروس��ی، 
در وقت��ی كه خدا فرزن��دی میدهد،ختنه كردن فرزند، 

خریدن منزل، برگشتن از سفر حج .

دریچه اي به فقه 
مذاهب اسالمي)10(

مذاهب اسالمي و طواف )2(
واجبات طواف

اینك��ه ط��واف صحیح عبارت اس��ت 
1( هف��ت ش��وط 2( ش��روع و پای��ان به  از
حجراالسود 3( شانه چپ به سمت كعبه 4( 

خروج از حجراالسود.
مورد اتفاق تمامي مذاهب اسامي است 
به جز حنفیه كه دیدگاه خاصي در این میان 

دارند.
ط��واف  نك��ه  چنا حنفی��ه  نظ��ر  ب��ه 
یا  نكند  ش��روع  ز حجراالس��ود  ا كننده 
ندهد،  ر  قرا را س��مت چپ خ��ود  كعبه 
باید طواف  اس��ت  تا زماني كه در مكه 
بازگش��ت  گ��ر  ا ول��ي  كن��د  ع��اده  ا ا  ر
گر  ل��ش محك��وم به صحت اس��ت ا عما ا

چ��ه بای��د كف��اره بده��د.
همچنین از نظر احناف از هفت ش��وط، 
در ط��واف زیارت چهار ش��وط آن ركن ولي 
بقیه ركن نیست، و همچنین در طواف قدوم 
و ط��واف وداع، هیچ مقدار آن ركن نیس��ت. 
بنابراین كس��ي كه فقط چهار ش��وط طواف 
زیارت را آورده اس��ت، به ف��رض الهي عمل 
كرده اس��ت. همچنین در ترك اكثر اشواط 
طواف قدوم یا اق��ل آن اگر چه طواف قدوم 
واجب باش��د مثل طواف عمره تمتع اشكال 

نیست و عمره او صحیح است.
در حالي كه از نظر سایر مذاهب ولو یك 
ش��وط از طواف حج یا طواف عمره عمداً كم 
كن��د، اعمالش باطل و در ح��ال احرام باقي 

مي ماند.
نتیجه گیري:

حنفیه در مورد احكام ش��رعي دیدگاهي 
ویژه دارند كه آنها را از تمامي مذاهب دیگر 
متمایز مي گردان��د. از نظر آنها احكامي كه 
در قران تصریح به آنها شده است مثل طواف 
زیارت، غس��ل جنابت و غیره، فریضه اس��ت 
و ت��رك آنها عقوبت اله��ي را به همراه دارد. 
ولي احكام ش��رعي كه در قران نیامده است 
ولي از س��نتهایي است كه پیامبر اعظم)ص( 
مقرر نموده اند مثل: تعداد اش��واط طواف و 
یا شرایط طواف مثل طهارت این امور انجام 
آنها فرض نیس��ت بلكه س��نت است و ترك 
آنها موجب بطان نیست و عقوبت الهي نیز 

به همراه ندارد.
تنها مشكل ترك س��نن رسول اهلل)ص( 

حرمان از شفاعت ایشان است.
ولي س��ایر مذاهب اس��امي این دیدگاه 
را رّد م��ي كنند و معتقدن��د: واجباتي را كه 
پیامب��ر )ص( تش��ریع كرده ان��د، همچون 
واجباتي است كه در قران تشریع شده است. 
و ه��ردو الزم المراعات اس��ت و ت��رك آنها 

موجب عقوبت مي باشد.
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w جاسازی کنید: یک گوشه کوچک یک نفره 
از چادر. این سهم شماست. بنابراین همان اول ورود 
به عرفات، وسایل شخصی تان را در داخل ساک یا 
کیسه در جای اختصاصی تان بگذارید. این طوری 
هم جایتان مش��خص اس��ت و هم مرت��ب و بدون 
مزاحمت برای دیگران. این را موقع وقوف در مشعر 

و چند روز وقوف در مني هم یادتان باشد.
w مهربان باش�ید: هر چند نفر در یك چادر 
هس��تید .اینجا دیگر خود خواهي را كنار بگذارید 
هی��چ جاي چادر به جاي دیگ��ر ارجحیت ندارد، 
حت��ي المقدور فض��اي كمتري را اش��غال كنند.
حاج��ي ب��د اخاقي ك��ه همراهانش از دس��تش 

ناراضي باشند اعمالش ایراد دارد.
w تمیز باشید: حتما بعد از استفاده از دستشویي 
دستان را با اب و صابون بشویید. حواستان به دردسر 
شایع این چند روز یعنی »عرق سوز« شدن هم باشد. 
راه حل پیشگیری اش هم ساده است.کشاله ران تان را 
همیشه خشک نگه دارید و نگذارید عرق کند. درمان 

عرق سوز شدن هم با پودر بچه است.
w به موقع استراحت كنید: از قدیم گفته 
اند:»رهرو آن اس��ت که آهس��ته و پیوسته رود«.
این درس��ت كه این روزها تكرار نش��دني اس��ت، 
ول��ي باید مراق��ب خودتان باش��ید واالدر صورت 
بیم��اري اعمالتان مش��كل دار مي ش��ود . خوب 
بخورید و وبخوابید .هر كاري 
را به موقع وبه اندازه انجام 
روزهای  وگرنه  بدهید. 

آخر دیگر موتور می سوزانید.
w گ�وش ب�ه زنگ باش�ید: در تم��ام ایام 
تشریق کارت شناس��ایي خود در عربستان را در 
لب��اس اح��رام و بعد از آن در جی��ب خود همراه 
داش��ته باش��ید تا در صورت حادثه، گرمازدگي، 
بیهوشي و گم شدن، نیروهاي امدادي بتوانند به 

شما، دریافتن چادر کاروان تان کمک نمایند.
w هواي بقیه را داش�ته باشید: بعضی ها می 
گویند:» هر كس باید اعمال خودش را انجام بدهد«. 
اما شما حواستان به آدم هاي ضعیف و پیر باشد. كمك 
شان كنید جاي دوري نمي رود.یک وقت دیدید یک 

دعای کوچک شان، حسابی به دادتان رسیده.
w پرخوري نكنید: فریب دستش��ویی های 
زی��اد منطقه را نخورید. وگرنه برای پیدا کردن یک 
دستش��ویی تمیز و قابل تحمل، حسابی به زحمت 
می افتید.این درست كه دستشویي در منطقه زیاد 
است ولي پرخوري وبد خوري وبه هم خوردن اوضاع 

مزاجي هوش وهواستان را پرت مي كند
w وسواس�ي نباش�ید: ان ش��اءاهلل درس��ت 
است. بعضي شكیات را شیطان توی جان آدم مي 
اندازد. ش��ما با دقت و حوصله و با توجه به حرف 
ه��ا و توصیه های روحانی و مدیر کاروان، کارتان 

را انجام بدهید . خدا قبول مي كند.
•آرام باش�ید: حال ش��ما را خیلي ها دارند. 
خدا بن��ده اش را مي ش��ناخته كاري كه نتوانید 
انج��ام بدهی��د از تان نخواس��ته. این همه س��ال 
میلیونه��ا ادم ام��ده اند حاجي ش��ده ان��د ورفته 
اند.ش��ما هم مي توانید اس��ترس نداش��ته باشید 

واخاقتان را خراب نكنید.
 •

توصیه های مهم برای 96 ساعت تکرار نشدنی
هر كاري راه و رسم خاص خودش را دارد. اعمال حج تمتع هم همین طور. میهماني 

بندگي به جاي اصلي اش دارد مي رسد و زمان اوج میهماني قرار است در یك 
صحرا و زمین خشك و و بي آب و علف بگذرد. براي خوب گذراندن این روزهاي 
عزیز و خاطره ساز كردن این میهماني مهم و دوست داشتني بهتر است این چند تا 

نكته را بدانید. دست كم به یكبار خواندنش مي ارزد:



برای رمی جمرات به 49 س��نگ نیاز داریم، اما مستحب است 70 سنگ به همراه 
خود داشته باشیم.

کس��ی که قدم در راه مبارزه می گذارد، دس��ت خالی که نباید برود! باید خودش 
را به س��اح الزم تجهیز کند. اون قدری مهمات داشته باشد که وسط معرکه دستش 

خالی نباشد و شکست نخورد...
دور هم جمع شدیم و با همدیگه برای رمی جمرات سنگ جمع کردیم. هر کسی 
به اندازه ی توان خودش عاوه بر 49 س��نگ الزم، تعداد و دیگری هم برداش��ت که 
اگه یه موقع نش��ونه گیریش خوب نبود و تیرش به خطا رفت با کمبود مهمات مواجه 
نش��ده، یا اگه چند تا از س��نگ هاش از دستش افتاد و گم شد در نماند، یا اگه همرزم 

هاش دستشون خالی شد کمکشون کنه و ...
کاش حاال که دور هم هستیم و همدل و کمک حاِل هم، یه فکری برای جنگ رو 
در رو و تن به تن با ش��یطان که هر روز و هر لحظه ممکنه توی زندگیمون گرفتارش 

بشویم هم بکنیم.
یادم��ون نره که باید بیش��تر از نیاز مجهز بش��یم که ک��م نیاریم و میدان رو به 
دش��من واگ��ذار نکنی��م و یادمون نره که دش��من، خوب بلده  از اص��ل غافلگیری 
اس��تفاده کن��ه! اول بهمون القاء می کنه که ما بهتری��ن و مقرب ترین بندگان خدا 
هس��تیم؛ چون بی��ن این همه آدم ما رو دعوت کرده و ی��ک بنده ی خوب هم که 
از گناه و لغزش مصون هس��ت! وقتی حس��ابی هندونه زیر بغلمون گذاشت و خوب 
بزرگمون کرد و باورمون ش��د که دیگه خبری از اش��تباه کردن نیست، یه دفعه در 
ی��ک حرکت غافلگیرانه در اولین روز بعد از س��فر، ضربه فنی مون می کنه! از اون 
بدت��ر، ممکنه توی فرودگاه و حتی وحش��تناک ترش ت��وی همین مکه و مدینه ما 

رو زمی��ن بزن��ه!
پس بیایم همگی با هم برای مقابله با این دش��من موذی و خبیث مجهز بش��یم و 

برای نلغزیدن و شکست نخوردِن همدیگه دعا کنیم.
به قول اس��تاد بزرگواری، از شکس��ت، نا امید نشید. زمین خوردن الزمه ی استوار 

قدم برداشتنه... )پس این رو هم یادمون نره!(

امام صادق )ع( فرمودند: 
م��ردم امام خ��ود را گم می كنن��د، او در موس��م حج 
در بین مردم اس��ت و آنها را می بین��د ولی آنها او را 
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سنگ هایتان را جمع کرده اید؟ 
برای نبرد با شیطان آماده اید؟

زهرا توکلیان کاروان حضرت زهرا)س( شیراز

 اکرم بهره منده دبیر ادبیات مشهد کاروان 19036

علت نامگذاري مكه 
َة  »ِإنَّ َأوََّل َبْی�تٍ ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي ِبَبكَّ
ُمَباَرًكا َو ُهًدي لِّْلَعاَلِمیَن« نخستین خانه اي كه 
براي مردمان نهاده شد، آن است كه در بكه ]بنا 

شده [ است و مبارك و رهنماي جهانیان است .
وجه ن��ام گ��ذاري مكه چیس��ت؟ درباره 
مك��ه مكرم��ه روایتي اس��ت كه ص��دوق در 
عل��ل الش��رایع )ك��ه كتابي حدیثي اس��ت و 
فلسفه ش��رایع را از منظرهاي مختلف مطرح 
ك��رده( نقل ك��رده و راوي از ام��ام صادق)ع( 
مي پرس��د چرا به مكه، مك��ه مي گویند: امام 
 صادق)ع(مي فرماین��د نام اصلي مكه، بكه بود.

راوي مي پرسد چرا بكه نام گذاري شده بود و 
چرا به مكه تغییر نام یافت.

امام صادق)ع(مي فرمایند زیرا این سرزمین 
با بكاء و اش��ك بنیان شده و آدم صفي اهلل، بعد 
از هبوط در این سرزمین، بسیار در آن گریسته 
اس��ت و یك��ي از بكائین تاری��خ، آدم صفي اهلل 
بوده اس��ت. اینجا س��رزمیني است كه حضرت 
ابراهیم)ع(، بعد از عمري انتظار فرزند، وقتي خدا 
اس��ماعیل)ع( را به او داد، به فرمان خدا، همسر 
و فرزن��دش را در آن قرار مي دهد و هم حضرت 
ابراهیم)ع(، هم هاجر و هم حضرت اسماعیل)ع( 
در اینجا بسیار گریستند. اشك جزئي از فلسفه 

وجودي این سرزمین است.
در دوره اس��امي هم در اینجا ناله هاي یاسر، 
ناله هاي گرسنگان شعب ابیطالب )3 سال محاصره 
اقتصادي( حادث شد و در نهایت هم مي فرمایند، 
براي اینكه هر كس به اینجا مي رس��د اشكش در 
مي آی��د و تجربه حج هم براي اف��راد این را ثابت 
مي كند. به این دلیل این سرزمین بكه نام گذاري 
ش��ده اس��ت. )البته در باب چرایي این نام گذاري 
روایت هاي مختلفي وجود دارند و یكي از وجوه نام 

گذاري،  همین روایتي است كه نقل شد.(
راوي مي پرس��د چ��را بكه، ب��ه مكه تغییر 
ن��ام یاف��ت؟ و امام ص��ادق مي فرماید كه این 
س��رزمین بعد از مدتي مبدل به بتخانه ش��د 
و در دوران جاهلیت بت پرس��تي در اینجا پاي 
گرفت.360 بت در اینجا وارد ش��د به عاوه 5 
ب��ت خاص و بنابراین به تعداد روزهاي س��ال 
در اینج��ا بت وارد ش��د و مش��ركان هم براي 
خدایان دروغین، مناس��ك و آدابي داش��تند. 
خداون��د هم در قرآن در آیه 35 س��وره انفال 
مي فرماید: »َوَم�ا َكاَن َصاَلُتُهْم ِعنَد اْلَبْیِت 
ِإالَّ ُمَكاء َوَتْصِدَیًة« یعني نماز و نیایش اقوام 
جاهلي در خانه خدا نبود جز س��وت كشیدن 
و كف زدن. مش��ركان، عبودیت به بت هایشان 
را به این ش��كل اظهار مي كردند و از آنجا كه 
این مراسم همیشگي بود، صداي سوت و كف 
از آنجا بسیار شنیده مي شد و بر همین اساس 

بكه به مكه )سرزمین مكاء( تغییر نام یافت.

ب�ودن ن�ه س��زا و الی�ق ح�ج  را  م�ا 

ب�ا می���ل خ�ودم نک�رده ام هم�ت آن

خواه�م ش��معی  ط�واف  و  ام  پروان�ه 

موجی اس���ت که گر گوهری می گردد

ب�ا اش�ک دو دی�ده ام وضو میس���ازم

آوی�زم ب�ه درش  تک�دی  گ�ر دس��ت 

ابراهی�م حض�رت  مق��ام  ب�ه  رب  ی�ا 

ب�ا زم�زم خ�ود صف��ای ج�ان بخش�ا

ی�ارب ت�و م�را غری�ق رحم��ت فرم�ا

قاب�ل ک�ه صف�ا و م�روه اش پی�م�ودن

ن�ی قس��مت و بلک�ه دعوت�ی فرمودن

نی باک که ش��عله اش ب�ه جان افزودن

بش��نودن مل�ک  آوای  دل  گ�وش  ب�ا 

گر مغ�فرتی نیس�ت چه س�ود آس�ودن

ب�ه زانک�ه بس�ی ط�ال و س��یم اندودن

بش�کن م�ن و هرچ�ه جان ب�دان آلودن

بگش�ودن دل  ب�ه  دری  رحمت�ی  ب�ا 

گ�ر عاص�ی ام و ن�ه قاب�ل بخش��ودن

صف�ای جان

نـــــــــــــــگــاهزائر نامــــــه

مطالب

ارسالی

زائران



مجوز جذب 5 هزار قاضی  صادر شد
آی��ت اهلل صادق آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه با اش��اره به تاکیدات 
مق��ام معظم رهبری در زمین��ه جذب قضات، گفت: ب��رای جذب 5 هزار 

قاضی در برنامه پنجم توسعه مجوز صادر شده است.

اخبار کوتاه حج

ظرفیت جمرات به 5 
میلیون نفر مي رسد

وزیر حج عربستان اعام كرد 
با طرح ه��اي توس��عه، ظرفیت 
جمرات هم به پنج میلیون حاجي 
خواهد رس��ید. تعداد كساني كه 
براي اداي عمره در موس��م عمره 
وارد س��رزمین وحي شدند، پنج 
میلی��ون و 800 هزار نفر بود كه 
تنها 9 هزار نفر از آنها باقي ماندند.

وي با اعام ورود مستمر حجاج به 
عربستان اعام كرد: طرح هاي توسعه 
شهرهاي مكه مكرمه و مدینه منوره 
فراتر از سطح پیش بیني هاست و با 
تكمیل این طرحها، ظرفیت آن به دو 

میلیون نمازگزار خواهد رسید.
وي همچنی��ن در خص��وص 
افزایش ظرفیت صحن طواف گفت: 
توسعه صحن طواف سبب افزایش 
ظرفیت آن به 150 هزار نفر در هر 
ساعت خواهد شد و پل جمرات هم 
قادر خواهد بود پنج میلیون نفر را 

در یك روز در خود جاي دهد.
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مجعه 7/19

6ذحیجه

7دارهادی-وریدی0537280950دعای ندبه

حجه االسالم راشد10تا11تبارک1و2-ابراهیم پور0537281253حمفل انس و معرفت

----11تا12منازخانه دارهادیجزء خوانی قرآن

7فندق میدان-حاج کرمیی 0537281178دعای ندبه

حجه االسالم 16تا17برکه برهان-حصارکی 0537282465حمفل انس و معرفت
فرحزاد

حجه االسالم راشد16تا17جواراملشاعر-روستایی 0537284066حمفل انس و معرفت

حجه االسالم 22تا23کریستاله اصیل- رمحتی 0537281646حمفل انس و معرفت
فرحزاد

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

حضرت آی��ت اهلل جوادي آملي در درس تفس��یر 
خود تصریح كرد: در س��وره حج از زمان حضرت 
ابراهیم اعام عمومي ش��د فرمود تو اعام بكن تا 
همه مردم بیایند »َوِلِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن 
اْس�َتَطاَع ِإَلْیِه َسِبیاًل« فرمود اصا مكه مال مردم 

پابرهنه است و مال سرمایه دار نیست.
به گ��زارش پایگاه اطاع رس��اني حج، حضرت 
آیت اهلل عبداهلل جوادي آملي از علماي حوزه علمیه 
قم، روز گذشته در درس تفسیر خود با اشاره به ایام 
حج و پرس��ش هاي در این موضوع خاطرنشان كرد: 
در ش��ریعت برخي امور حد خاص دارد و كم و زیاد 
بردار نیست، مانند حد كر و حد مسافت و دماء ثاث 
كه حدي براي آن مش��خص است، اما بعضي از امور 
تابع قراردادهاي عرفي است، اگر در نماز مسجد كوفه 
مس��افر مخیر بین قصد و اتمام است اگر آن مكان 
توس��عه پیدا كرد این تخییر وجود دارد، در جریان 
مكه و مدینه برخي نظرشان این است كه تنها در دو 
مسجد الحرام و مسجدالنبي این تخییر وجود دارد، 
اما حق این اس��ت كه مسافر در مدینه و مكه فعلي 
اختیار تمام خواندن یا شكسته خواندن دارد، برخي 
از مواردي است كه وقتي توسعه پیدا كرد، حكم هم 
توسعه مي یابد، در مسجدالنبي و مسجدالحرام این با 

قراردادهاي عرفي عوض مي شود.
وي اب��راز كرد: در س��وره حج از زمان حضرت 
ابراهیم اعام عمومي ش��د فرمود تو اعام بكن تا 
همه مردم بیایند »َوِلِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن 
اْس�َتَطاَع ِإَلْیِه َسِبیاًل« فرمود اصا مكه مال مردم 
ن ِفي  پابرهنه است و مال سرمایه دار نیست »َوَأذِّ
النَّاِس ِباْلَحجِّ َیْأُت�وَك ِرَجااًل َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر 
َیْأِتی�َن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِمیٍق« مكه همچون جایي 
است كه پیاده ها بیایند، اصل مكه مال فقرا است، 

این پابرهنه ها در مكه بروند، اگر كسي اتومبیل و 
اسب خوب دارد به تبع پابرهنه ها بیاید، از میقات 
تا آخ��ر، از آخر تا میقات انس��ان نباید بگوید جا 
نیس��ت، مسعي و مروي جا نیس��ت، حداقل االن 
مكه 10 میلیون نف��ر ظرفیت دارد، این كه نظیر 

آب ُكر وجب نزدند كه جا نباشد.
اس��تاد درس خ��ارج ح��وزه علمی��ه بی��ان 
كرد: مس��جدالحرام توس��عه پیدا كرده اس��ت، 
مسجدالنبي توسعه یافته است، اگر اسام گفته 
بود كه اال و البد در این جا باشد، آن را باید نوبت 
گذاش��ت اما اساس حج بر این است كه مردمي 
باش��د، اگر كسي بخواهد اس��تدالل كند و تنها 
بر اس��اس یك روایت حكم دهد، صحیح نیست 
آیات »یفس�ر بعضها بعضا«، روایات »یفس�ر 
بعضها بعضا«، فرمود اصل مكه مال فقرا است، 
ح��اال چهارتا س��رمایه دار هم بیای��د، اگر مردم 
نخواس��تند بروند یا نتوانستند بر حاكم اسامي 
واجب اس��ت كه همین فقرا و همین پابرهنه ها 
را حج ببرد، كربا هم همین طور اس��ت، این ها 
ش��رف و عزت ما هس��تند، این ه��ا عنصر اصلي 
دین ما هس��تند، نمي گوییم سرمایه دارها نروند، 

اما حج و مكه مال این ها نیس��ت.

آیت ال جوادي آملي در درس تفسیر قرآن مطرح كرد

مكه براي پابرهنه هاست؛ نه براي سرمایه داران

»فقه اولویت ها در حج« در 
مكه مكرمه بررسي شد

به گزارش پایگاه اطاع رساني 
حج،16 مهر 92 مراسم افتتاحیه 
رس��مي گردهمایي ب��زرگ حج 
تحت عنوان »فق��ه اولویت ها در 

حج« در مكه مكرمه برگزار شد.
در این مراس��م كه با حضور 
وزیر حج عربستان و معاونین وي، 
مفتي اعظم عربستان، رئیس امور 
حرمین شریفین و دیگر مقامات 
عربستاني و رؤساي بعثه هاي حج 
و شخصیت هاي علمي و مذهبي 
كشورهاي اسامي برگزار گردید، 
دو تن از اعضاء هیات علمی بعثه 
مقام معظم رهبري نیز حضور و 

مشاركت داشتند.

 اگر مردم 
نخواستند 

بروند یا 
نتوانستند 
بر حاكم 
اسالمي 

واجب است 
كه همین 

فقرا و همین 
پابرهنه ها را 

حج ببرد، 
كربال هم 

همین طور 
است، این ها 
شرف و عزت 

ما هستند، 
این ها عنصر 
اصلي دین 
ما هستند، 

نمي گوییم 
سرمایه دارها 

نروند، اما 
حج و مكه 
مال این ها 

نیست.

کاهش چشم گیر شمار 
زائران حج امسال

خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
فرانسه عربستان سعودي امسال 
ب��راي اس��تقبال از دو میلیون 
زائ��ر خانه خدا آماده مي ش��ود 
كه نس��بت به سال هاي گذشته 
بس��یار كمتر اس��ت. بر اس��اس 
آخرین آمار رسمي، یك میلیون 
و 165 هزار زائر خارجي تاكنون 
وارد عربستان سعودي شده اند.



صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش »دورنمای اقتصادی جهان« پیش بینی 
کرد اقتصاد ایران در سال میادی آینده به رشد بازمی گردد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، این وام دهنده جهانی پیش بینی 
کرد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از منفی 1.9 درصد در س��ال 2012 به منفی 
1.5 درص��د در س��ال 2013 بهبود پیدا می کند و در س��ال 2014 ب��ا 1.3 درصد، به 
رش��د بازمی گردد. نرخ رش��د مورد پیش بینی برای سال 2014 نسبت به 1.1 درصد 

پیش بینی شده در گزارش آوریل صندوق بین المللی پول افزایش داده شده است.
بر اس��اس گزارش صندوق بین المللی پول، رش��د تولید صادرکنندگان نفت مانند 
ای��ران، عراق و لیبی ب��ه دلیل عواملی مانند تحریم های اقتص��ادی، بی ثباتی امنیت و 
تنش های ژئوپلیتیکی که موجب مختل ش��دن عرضه نفت شد، به میزان قابل توجهی 

در نیمه اول سال 2013 کند شد.
در بخ��ش دیگری از این گزارش، صندوق بین المللی پول اعام کرد که متوس��ط 
تورم، نگرانی فوری برای بیشتر صادرکنندگان نفت در خلیج فارس به شمار نمی رود. 
در اقتصادهای عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس نرخ تورم به دلیل رشد قیمت های 
غ��ذا یا هزینه های باالی مس��کن به تدری��ج افزایش یافته اما انتظار می رود در س��ال 
2014-2013 در ح��دود 3.5 درصد باقی بماند. در مقابل نرخ تورم در ایران از اواخر 
س��ال 2012 به دلیل س��قوط ارزش ریال، به طور چش��مگیری افزایش یافته است و 
قیمت های مصرف کننده در این کشور از 30.5 درصد در سال 2012 به 42.3 درصد 
در سال 2013 صعود خواهد کرد که باالتر از نرخ 37.9 درصد پیش بینی شده برای 
ونزوئا و 32.1 درصد برای سوریه و در مقایسه با نرخ تورم کشورهای همسایه مانند 
11.7 درصد در افغانس��تان، 2.3 درصد در عراق و 7.4 درصد در پاکستان خواهد بود 

اما در سال آینده اندکی کاهش یافته و به 29 درصد می رسد.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده نرخ بیکاری در ایران از 12.2 
درصد در سال میادی گذشته به 13.2 درصد در سال جاری میادی و 14.5 درصد 

در سال آینده صعود می کند.

جدیدترین پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران

یورش شهرک نشینان و خاخام های 
صهیونیست به مسجداالقصی

شهرک نشینان صهیونیست به همراه تعدادی از خاخام ها 
روز پنج شنبه تحت حراس��ت شدید نیروهای پلیس از 

سمت باب المغاربه، به مسجداالقصی یورش بردند.

w پلیس، محور اخالق 
وقانونمداری باشد

w گالیه  های ظریف ازیک 
تحریف خبری

w رهبر معظم انقالب در دیدار 
نخبگان جوان كشور: پیشرفت 

كشور فقط با پیشرفت علمي 
تحقق خواهد یافت

w رئیس دفتر رئیس جمهور: 
مخالفان رفع تحریم،دالالن 

تحریم هستند

w باید شوق نخبگان را براي 
حضور و مشاركت بیشتر 

برانگیزانیم
w صندوق بین المللي پول: ایران 

از ركود خارج مي شود

w رهبر معظم انقالب در دیدار 
نخبگان: حرکت پرشتاب علمی 

کشور نباید از ُدور بیفتد
w آهنگ رشد اقتصادی به گوش 

می رسد

w در دیدار جوانان نخبه کشور 
رهبر انقالب: ایران باید به 

مرجع علمی جهان تبدیل شود
w افزایش یک میلیاردی مصرف 

بنزین در نیمه اول سال

w چه کساني در عید غدیر آزاد 
مي شوند؟

w رهبر معظم انقالب  اسالمي: 
باید به خطوط مقدم علمي 

جهان برسیم

11

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها 
دوشنبه هفته آینده با حضور 

رئیس جمهور
گف��ت:  عل��وم  وزارت  سرپرس��ت 
جدید  تحصیل��ی  س��ال  آغ��از  مراس��م 
با  ین��ده  ه ها دوش��نبه هفت��ه آ نش��گا دا
ه  نش��گا دا در  رئی��س جمه��ور  حض��ور 

ته��ران برگ��زار م��ی ش��ود.
به گ��زارش مهر دکتر جعف��ر توفیقی 
سرپرس��ت وزارت عل��وم عصردی��روز در 
همای��ش  هش��تمین  برگ��زاری  حاش��یه 
دانش آموختگان مهندس��ی شیمی ایران 
که در دانش��گاه شهید بهشتی برگزار شد 
در جمع خبرنگاران در پاس��خ به سئوال 
مه��ر در خصوص برگزاری مراس��م آغاز 
با حضور رئی��س جمهور  س��ال تحصیلی 
آغاز س��ال تحصیلی جدید  گفت: مراسم 
دوش��نبه هفته آینده در دانش��گاه تهران 
ر  ا برگز ر  ئی��س جمه��و ر ر  ب��ا حض��و و 

می ش��ود.

نجات جان زائر ایرانی از 
مرگی حتمی درمکه مکرمه  

تیم پزشکی حاضر در اورژانس بیمارستان 
مکه طی عملیات موفق سی پی آر ، جان یک 

زائر ایرانی را از مرگ حتمی نجات داد.
ب��ه گزارش روابط عمومی مرکز پزش��کی 
بیمارستان اریانی مکه،  نورا.. یاوری، 85 ساله، 
اعزامی از کاروان اس��تان اصفهان است که به 
محض اطاع به واحد امداد و انتقال بیمارستان 
در خصوص ناراحتی قلبی، بافاصله توس��ط 
یک دستگاه آمبوالنس به بیمارستان منتقل 
ش��د و در حین انتقال عائم حیاتی و ضربان 
قلب بیم��ار از بین رفت. بنابراین گزارش، پس 
از ورود به بیمارستان برای بیمار که دچار ایست 
قلبی و تنفسی شده بود عملیات سی پی آر توسط 
تیم تخصصی درمانی شروع شد که با تمهیدات 
 الزم ضربان قلب بیمار پس از 20 دقیقه بازگشت.

ای��ن بیمار بافاصل��ه پس از احی��اء  در بخش 
مراقبتهای ویژه آی سی یو بستری و تحت نظر 

پزشکان متخصص در حال درمان است.
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ایران

جمهوری 
اسالمی

اطالعات

کیهان

ابتکار

جام جم

رقابت اتریش و سوییس براي 
گسترش مناسبات با ایران

سبقت هاینس فیش��ر رییس جمهوري اتریش از 
همتایان اروپایي براي دیدار و گفت وگو با حس��ن 
روحان��ي رییس جمه��وري ای��ران در نیویورك و 
تجلیل اولي ماورر رییس كنفدراسیون سوییس از 
س��خنان روحاني در مجمع عمومي سازمان ملل، 
نش��ان از رقابت كش��ورهاي مهم قل��ب اروپا براي 

گسترش مناسبات با ایران دارد. 
در حال��ي كه كمتر از دو ماه از روي كار آمدن 
دولت جدی��د در ایران مي گذرد، س��فراي جدید 
اتری��ش و س��وییس عازم تهران ش��ده اند تا بناي 

جدیدي از مناسبات را شكل دهند. 

اخـــــــــبار



پیامکباران

نگ�����اه

شعر

لغت نامه

قرب الی ال
ق��رب مراتب��ی دارد و باالترین آنها 
لقاء اس��ت. هر مرتبه از مراتب قرب 
را ُمقربی است که باالترین آنها نماز 

است.
مرحوم آیت ال بهجت

ازس��رماخوردگي  جلوگی��ري  براي 
لیمو ترش به همراه میوه داده شود
شوقي-شاهرود

وتو هاج��ر عجب واال مقام��ی. دامنت را 
در ط��واف خویش می بینم، کنیزی ، رو 
سیاهی   برده ای،    اما چه زیبا خانه داری 
در جوار حق ، مرا  د ر یا ب و اسماعیلم . به 

من بشناس و راهت  را تو ای  مادر

خانه كعبه خانه دلهاست/ساحت 
قدس وجلوه گاه خداس��ت/نیكبخت 
ان ك��ه همچوپروانه/درطواف اس��ت 

گردان خانه
موسوي كاروان 
19309مشهدمقدس

ک��ه  ش��اکرم  را  خ��دای 
توفی��ق  زای��ر  جوانتری��ن  بعن��وان 
حضوردرسرزمین وحی را پیداکردم. 
فاطمه مهدیار از کاروان 
24022شیراززارع پور

متاس��فانه دررستوران ها اسراف 
زیادی می شود حتی غذاهای دست 
نخ��ورده زیادی دور ریخته میش��ود 

مسئولین لطفا بررسی فرمایند.
 علیرضامذهب یوسفی 
کاروان 19022 مشهد

روای�ات  و  مجی�د  ق�رآن 
اس�المی درباره حس�ن خلق 

چ�ه می گوین�د؟ 
يک��ی از صف��ات نيکو، حس��ن 
خلق اس��ت ک��ه از آن در اس��ام 
مدح بس��يار و از ضد آن، بدخلقی، 
نکوهش زيادی شده است. خطاب 
ب��ه پيغمبر  در ق��رآن کريم آمده 
اس��ت: »و اگر تندخو و سخت دل 
بودی، مردم از گرد تو پراکنده می 

ش��دند.« )آل عمران ، 159( 
رواي��ت  اک��رم    پيغمب��ر  از 
مؤمنان  »کاملترين  اس��ت:  شده 
نيکوتري��ن  ايم��ان،  لح��اظ  از 
آن��ان از لح��اظ خل��ق اس��ت.«  
می فرماي��د:  ص��ادق)ع(  ام��ام 
ايمان را  »به راس��تی خلق ب��د؛ 
فاس��د می کند همچنانکه سرکه 
عس��ل را.«  همچني��ن در بي��ان 
ان��دازه و ح��د حس��ن خل��ق از 
امام صادق )ع( روايت اس��ت که 
را  »ن��رم می کنی جانبت  فرمود: 
مباش(  متکب��ر  و  خش��ن  )يعنی 
و پاکي��زه می کن��ی کامت را و 
برادر )مس��لمانت( را با روی باز 

و نيکو روبرو می ش��وی.«

ِاحرام،
ِاح��رام، � به کس��ر هم��زه � در 
و  آمده،  »منع«  معن��اي  به  لغت 
ش��رعًا تحریم چیزهایي و ایجاب 
چیزهای��ي، حرام کردن پاره اي 
امور  واجب س��اختن  و  ام��ور  از 
كس��ي  که  آنگاه  اس��ت،  دیگري 
مناس��ک  انجام  قص��د  و  آهن��گ 

ح��ج را دارد.

عکس روز

مسجد الحرام 

جاری در اعصار
ح��ج: آهنگ، قصد، یعنی حرکت و جهت حرکت نیز هم. همه چیز با کندن 
ت��و از خ��ودت، از زندگ��ی ات و از هم��ه علقه هایت آغاز می ش��ود. مگر نه 
در ش��هرت ساکنی؟ سکونت، سکون؟ حج، نفی س��کون، زندگی چیزی که 
هدفش خودش اس��ت یعنی مرگ، نوعی مرگ که نفس می کش��د، مرگی 
جاندار، زیس��تنی مرداری، بودنی مردابی، حج : جاری ش��و!حج، بودن تو را 
که چون کافی س��ردر خویش گم کرده اس��ت،باز می کند، افقی می شود، 
راه می افتد، در یک خط س��یر مس��تقیم، هجرت به سوی ابدیت، به سوی 

دیگری ، به سوی« او«! 

َگه احرام، روز عید قربان
مرا دست خلیل اهلل برافراشت
بدو خندید دل آهسته كاي دوست
چنان راني سخن ، زین توده ِگل
تو را چیزي برون از آب و گل نیست

سخن مي گفت با خود كعبه، زینسان
خداوندم عزیز و نامور داشت

زنیكان ، خود پسندیدن نه نیكوست
كه گوئي فارغي از كعبه دل

مبارك كعبه اي مانند دل نیست
 پروین اعتصامي

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

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

اختصاص یافته است. 
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