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تراي سپيدمه
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اي كه ش نكرده
در ضيافت ،ي

تي همراه با
 عازم ضيافت
ور و احساسي
يافت قرآن و

از و پيداست 
بهعزم  پرت

.  
ها چه  مهماني
اي؟! و ن گرفته

را براي حضور
اي؟! پس تا رده

ه از درگاه حق،
د بنگريم و راه
 تا حضور در
رزش گناهان از

  .ه نداريم
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فراموش ! زائرم
 از اين ميهماني

ضيافت! اي  بوده
كريم. حال كه
هستي، چه باو

يرات ضي، تأث
الق و رفتارت

دست ، و قرآن
آمده اي.هيمي

ديش كه در آن
روردگار رحمان
 آيا خويشتن ر

كر گ حج آماده
طان رانده شده
د، به درون خود
ا بپيماييم كه،
رفتن هديه آمر
م بيشتر فاصله
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 قزوين

خواهر و برادر
چند ماه پيش
لهي رمضان

ضيافت قرآن ك
حج ابراهيمي ه

گمان داري؟ بي
رمضان، در اخال
ضيافت رمضان
ضيافت حج ابراه
ينك نيك بيند

هايي از پر هديه
از بينديش كه

در مهماني بزرگ
فس اماره و شيط

اند وسوسه نكرده
هدايت الهي را
ضيافت حج و گر
خداوند چند قد
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  ! خدا سالم
اي ك دهاي را كر

اي كه براي م ه
كتاگرايي در پرس
اخته شده است
 براي مردم (و
د، همان است

)96-آل عمران
ست كه عت پيدا

ون به مفهوم
 اين روزها و شب
سفه زيارت چيس

گمان ست؟ بي
هايي كه ن پاسخ

رت آگاهانه و
  

تي نصيب و رو
عازم مهماني خ
هر مهماني آدابي
 ما به ضيافتي
مان ضيافتي ك
وح اين ضيافت

هاي رو هدايت
ه خدا گامي اس
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تصاصي كاروا
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خانه ئرزاعزيز،

زم زيارت خانه
ت؛ زيارت خانه
آنها به سوي يك
زي به معبود سا

ب ين خانه اي كه
) قرار داده شد

(آل» .ن مكه است
 از عزم زيبايت

شايد تاكنو ،ي
ده باشي! شايد

اي كه فلس سيده
انه خدا كيس
ها، و به دنبال آن
 بسترساز زيار

.شدات خواهد
رادر! چه سعاد
 شد! اينك ع

داني ه  و تو مي
 اين است كه

ايم؟ هم ده شده
ي نام دارد؟ رو

كه رهرن است
كه زيارت خانه
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ا خالصانه
جان بر و

خواهد
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كنيد. خودداري

  حاضر شويد.

ز سطح دريا ميان

 

د، حتي در غير م
احرام بپوشد. و

ن اشاره شده است
ك ركن يماني، نزد

جر االسود، ملتزم

د هر از است ن
ديده كاروان در 

حاجيان از ردي
تقوا همانا يگر،

اين( بشناسيد را
- 13( 

نش همه كه ديد
سفر اين در چه
ديني تقواي. ست

خودپسندي: ون
خير مهرورز، و،

پذيرندمي را ان
 .ند

 ه داشته باشيد.
 كنيد. ي

ميقات ، مشاعر و
 خاطر بسپاريد.

خ و منا، ي عرفات
 كنيد. شت

، به موقعي گردد
 پاريد.

متر از 330ريبي 

ويژه در تابستان.
هد وارد آن شود
ت) لباس ويژه ا

آيه به عظمت آن
 در كعبه، نزديك

 ا، در مروه
كعبه، نزديكي حج

 

ممكن. دارند صد
جوان و پير و 
فر به و شده ني
دي ايدسته بر ي

ر يكديگر تا داديم
-حجرات. (است ه

د خواهي اگون،
آنچ. آيد شمار ه

اس) ص( پيامبر

همچو شيطاني،
خونرم فروتن، 

ديگرا اندرز و د
كننمي سرزنش 

هميشه همراه فر
و عالمت گذاريد 

م مثل فرودگاه ،م
را به خ كه مكرمه

چادرهاي درصوص 
يادداشكاروان را  

 كاروان تعيين مي
د و به خاطر بسپ

 و در ارتفاع تقر

ردهنده است، بو
كه هر كس بخواه
از ورود،(در ميقا

ست آن بيش از بي
مي شود: نزديك
چاه زمزم، در صفا
كان، لحظه ديدار 
، مشعر، عرفات

مقص و آهنگ ك
مرد و زن غني،

بينيبزرگ خود ر
ايدسته يا ري،
 .نيست ق

د قرار هاقبيله و 
آگاه و دانا خداوند

گونا هايزبان و 
به ديگر، گروهي
پ و خدا فرماني

ش صفات از دمي
بندگاني تقوا ل

پند آساني به ز،
زشت، كار جام
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در تمام مدت سف
كرده و براي خود
ر اماكن پر ازدحام
توبوس راني در مك

اي نا آشنا بخص ه
فن مدير و معاون
ع و مالقات افراد

يدرا بدان فات و منا

شرق درياي سرخ
 

ن و گرمان آن آزا
زمين مكه است ك
ج از شهر قبل ا

د است و در قران
بهشت گشوده م
براهيم، نزديك چ
ميگردد: زير ناود
 جمرات سه گانه

يك همه كه ني
غ و سطمتو واد،
دچار زائري كه
ديگر بر كسي ي

حق بندگان ردن
هاتيره را شما و

خ شماست، ترين
هارنگ نژادها،

گر بر گروهي ياز
ناف برابر در تن،

آد نفس، هايته
اهل درحقيقت،

نيز خود دهند،ي
انج خاطر به نيز ا

  | 4 ه
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ردن آويز خود را
كشناسايي را  آمد
بخصوص درريد؛

 شماره خطوط ات
ضروري در محيط
ي مثل شماره تلف
بعنوان قرار تجمع
ل استقرار در عرفا

  شويم ....

كيلومتري ش 80
 واقع شده است.
ه خشك و سوزان
زمين، تنها سرز
 نگه دارد و خارج

ن ممنوع است.
ان ها نزد خداوند

در از درهاي ب 8
دان، پشت مقام اب
ه، دعا مستجاب م
روه، منا، نزديك

 ست

بينمي گوناگوني
سوبي و كرده ل
شود سبب يد
برتري معيار. د

شمر خوار و هلي
آفريديم زن و رد
باتقوات خدا نزد ما
ن از حاجياني ي،

امتي سبب بايد،
خويشت داشتن

خواست برابر در
د. كند مي ري
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را خويشتن رند،
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گررت شناسايي
رفت و آسيرهاي

ير جمع فاصله نگ
حل ايستگاه ها و
 ترددهاي غير ض
شماره هاي ضروري
ر محل هايي كه بع
شماره مكتب محل
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انداز مكهشم
مكه مكرمه، در
ه فلق و قُعيقعان

آب و هواي مكه -
در تمامي روي -

د حرمت آن را
سلمان به حريم آن

مكه بهترين مكا -
در مكه مكرمه -

سود، نزديك ناود
جاي مكه 15در  -

ت الحرام، صفا، مر

ري به تقوا اس

گ افراد حاجيان
تحصيل وستايي،

نبا ظاهري هاي
بنگر حقارت ده

جاه اخرتف جاي
مر يك از را شما

شم ترينگرامي) ت
ابراهيمي برانم

نب و هستند وند
نگه آيدمي كار

 .نفس داري
ايستادگي و وا
دو سركشي و

.باشندمي گران
پ را كسي اگر ه

برمي رنج كسي
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ها،  واهي
ها  مايي
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ي بدون
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نفساني
 صوري
د يگانه
يستيم؛
 زائراني
ه ديدار

ريده و)
 ) خيرش
س خود را
 كس كه
 ساخته،
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بيت

برتر        

ح كاروان در
رو و شهري

هتفاوت اين
ديد به نور،

ج پس است؛
ما! مردم اي

نيست امتياز
پيا ديار در

خداو قدرت
ك به بندگي
نگهد همين

تقو سايه در
بينيبزرگ

ديگ مددكار
همواره آنان

ك كار زشتي

            ي عشق

نگ روا نيست!
 كه از خودخو

ها و خودنم دي
خانه خدا تزكيه
ن. حج ابراهيمي

 ممكن نيست.
كه د يم در حالي
هاي ن  خواهش

نه است: زيارت
 عاشق معبود

نيرت صوري 
 هم نصيب

ويشتن را آماده
 .اند خته

آن كه آن را (آفر
شر و خ( اور و تقو

 كه هركس نفس
گار شده، و آن ك
س ت و گناه آلوده

10 -7(شمس:  ت.

دم و هابيل
 عام الفيل

اجر و زمزم
 و اسماعيل

سجد سلمان
ده ترتيل

ر اقيانوس
حكم تنزيل

حظه لبيك
 و جبراييل

مر و سنگي
د و يكرنگي
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هذيب نفس، درن
وقت آن است

ها، خودپسند ي
ياييم! زيارت خ
د و پااليش روان
هجرت نفساني
ت خانه خدا بروي
سته در اسارت
م؟ زيارت دوگون
ت معنوي. اگر
كه طالب زيار
 معنوي كعبه

 كه از پيش، خو
ي پروردگار ساخ
ه جان آدمي و آ
خته، سپس فجو
ك لهام كرده است،

ستگزكيه كرده، ر
ويش را با معصيت
محروم گشته است

! 
ر خدا، شهر آد
ر ابابيل، شهر

ت معصوم ها
طره انگيز تيغ

جد تنعيم، مس
 باران رسيد

هر غريب هزار
شق آيات مح

ظه احرام، لح
ي قشنگ حرا

ر بناهاي مرم
ر زيباي سفيد

نشريه قا
 

در ته  
اينك و 

خودبيني
بيرون بي

طلبد يم
جهاد و ه
به زيارت
و نادانس
ايم افتاده

و زيارت
باشيم ك
زيارت

شود مي
و مهماني
و قسم به
منظم ساخ
را به او اله
پاك و تزك
نفس خوي
نوميد و مح

  
سالم مكه!  

سالم شهر
سالم شهر

 

سالم خلو
شكوه خاط

 

سالم مسج
مناره به

 

م شهسال
زمين عاش

 

سالم لحظ
دقيقه هاي

 

سالم شهر
سالم شهر
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نشريه ش          

انجا حرمي ديگر به

ت را به چاه عدم
شيطا با سنگ بر 

ن خويش را، قرباني
سين، و در كربال
د، سيماي شيطان

حركت است. بشتاب

                       

 مكاني ديگر، در ح
  و حلق است ...

ما، كاروان بشريت
. تا حج خويش را
ن دارد، خويشتن
ان را با واليت حس

خويش نشنيدند 

ن زمان در حال ح

           ي عشق

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عمالش را بايد در
خن از سعي است
يطانهاي انسان نم
سرزمين بال، كربال.

رود تاآنچه در توان
ل آنان كه حج شا
 گلوي امام زمان

 . 
قافله حسيناند؟   
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تبديل  نوراني
خلوت ريدگار 

يز و درشت 
 و كجا، مجال 

   يافت؟
ست؛ شناختن 
ي را آفريده 
 با شناخت 

هاي  متود؛ نع
آدمي از آن 
هدايت را بايد 
ه در پرتو آن، 
يم و اكنون به 
قت آن است 

هاي  به لحظه
  .زيمل سا

د در حرم. باقي اع
ست و قرباني، سخ
زند، درحاليكه شي
د، به جاي منا به س
هد. به كربال مي ر

خوشا به حالاند.
كه نداي حق را در
خالي تمام كردند.
شنوي؟ تو را ميخو

نشريه ق
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آلود،   گناه
يك و
ستند كه
 خداوند
ند. حال

واپسين 
نهم ذي  ز

 صحراي
كنيم،  ي

 رفته و او
 پروردگار
شايد، در
ي كه بر
ده شده

اني را به دل ن
 عرفات با آفر
بر خطاهاي ري
ان نباشيم، كي
ستغفار خواهيم
ان شناختن اس
 هستي و آدمي

ن شناختن،
همراه خواهد بو
ني كه، هر آ
 است. نعمت ه

ها دانست كه مت
ايم اني را جسته

ايم! پس، وق اده
 عرفات را، ب

مان تبديل آگاهي

 پايان حجش بود
 از رمي شيطان اس
ن سنگي، سنگ بز

بايد كوچ كند ند.
 و تزوير ادامه ده
 و ديانت زنده بما
دابه حال آنان كه
ا به دور خانه اي خ
زمانه ات را مي ش

 ي...
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هاي دل
هاي تاري دل

اي هس فسرده
فقط با ياد

گيرن نشاط مي
قرار است كه

هاي روز ساعت
را، در الحجه

عرفات سپري
سراغ دل بايد

را در محضر
ش! حاضر كنيم

پرتو نور الهي
عرفات افكند
بتوان دل ظلما
كرد. اگر، در

و بر نكنيم
خويش گريا
اعتراف و اس
عرفات، مكا
خدايي كه

است و اين
هاي او ه نعمت

ظاهر و پنهان
برخوردار شده
برترين اين نعم
راه زندگي انسا
عرفات گام نها

هاي كه لحظه
بيداري و خودآ

  
  
  
  
  
  

وقوف در عرفات
برساند. ... سخن
چگونه بر شيطان
نيستي مي كشان
زنده جهل، نفاق
كند تا انسانيت

اتمام رساندند؛ بد
نديدند و طواف ر

نداي امام ز        

حج حسيني

 

ي به
او را
است!

ها و  
ت، تا
گاري
د را
چشم
ت! كه
مگان
تماشا

اند،  ده
 وراي
پنهان

ت، دو
 

ف كن
جديد

يستن
ه، به
رار در

لهي،  ا
فراهم
 كسي

رد، در
 جز او

 !ست
 ايستاده و روي
 تا گناهان ا
اعتراف كردن ا
راف به لغزش
 عبوديت است
ن راهي به رستگ
است كه خود
ي كه حتي از چ

شگفت  و چه
گري! گويي، هم
 خودشان را ت
ه فراموش كرد
دشان را، از

 پشت آن، پن

تباط با عرفات
 د:گذار سان مي

ناهان خود اعتراف
ت و يگانگي او تج

شيماني و گريس
نوازانه هي بنده

نان بر اثر اصرا
هدايت و نعمت ا
 ديدن خود، ف

كچنين م (ص)، 

نگرد وند به آن مي
ج ناهي كه كرده و

  .»گريد ست مي

اس» عرفات«ا
 بيابان عرفات

ه است، آورد
 اكنون هنگام ا
ل بندگي، اعتر
ها در مقام
توان نكنيم، نمي

 در اعتراف ا
م؛ همان خودي
 پنهان مانده!
نگ در اعتراف مي

اند تا ات آمده
 خودشان را كه
 آورند! تا خود
ي بنگرند كه

  
دق (ع) در ار

انس ا پيش روي
ت به خطاها و گنا
وند بر وحدانيت

  ».ن
روي پش 0ف از

ه خداوند نگاه
خواهد داشت. آ

ها و غفلت از ه 
 مجالي براي

ند. پيامبر اسالم
  تايد:
اي كه خداون چهره

ز ترس خدا بر گن
آن گناه آگاه نيست

    3 

 

اينجاو 
زائر در
خداوند
بيامرزد!
پله اول
ه كوتاهي
اعتراف ن

گشود!
بينيم مي

خودمان
همه را د
در عرفا

تا! كنند
به ياد
هايي نقاب

!اند شده
امام صاد
وظيفه ر

در عرفات«
و با خداو
پيمان كن
با اعتراف
است كه
آدمي خ

كاري بزه
گاه، هيچ

ان نياورده
را مي ست

خوشا چ«
كه از حالي

كسي از آ
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 برخي، 
حسرت 
 دندان 
 خاكي 

ني را 
مان، به 
رالحرام 
شبي را 
خته به 
ضرع و 
ه است 

داران  ه
فرت و 

   !داگرا

يقين از 
ز منازل 
 اليقين 
 چونان 
اهش و 
شيطان 

 در منا 
رسايان 

وار و در 
 رو  ميانه

و  است 
، هاست ن

  

خوانند! ناه مي
رند! برخي، ح
ست خويش، به
كنند كه كاش

 و سرگردان
م  به منزل نگاه
وقوف در مشعر
ساخته است. ش

سر آميخ  كه يك
توبه و دعا و تض
ت گنجانده شد
 روي شب زند

هاي مغف و حواله
هاي خد  بر جان

 همراه آفتاب ي
داري خود، از ده

ر آستانه عين
د ابراهيم شد!
 كه حنجره خوا

گاه بر ش يم و آن
  !ندازيم

 پارسايي كرد!
ردانيم كه از پار

   مي كند:
در ايمان استوا ت؛

مت؛  در توانگري
ار سختي شكيبا
خواركننده انسان

گن و خود را بي
تن را مالمتگر
رند! و برخي، دس
ك د و آرزو مي

  ! نه آدمي
هاي گمراهي

ايم، تا منزل ه
مقصود باشد! و
چنين آماده س

ايم سر گذاشته
د و آراسته به ت
! نيك در باورت
هاي آسمان به
 گشوده است و
، در حال نزول

هرواني است كه
 كه در شب زند

اند و اكنون در ه
دار كنند! بايد
ال وقت آن است
مان و خرد بِبري

سنگ اي شود، 
ه سمت تقوا و
 عهد، استوارگر

ينگونه توصيف
استهوشيار  و و

استن علم بردبار 
و در لنكوحاتي 

كه خو -از طمع 

دارند و
خويشت

خور مي
گزند مي

بودند،
ه بيراهه
وانهاده
كعبه م

را چ ما
پشت س
نور بود
تواضع
هكه در
مشعر،
رحمت

  

منا ميزبان ره .ي
اند! هم آنان ته

اليقين، گذشته
ل مطلق را ديد
ه نيت كرد! حاال
ر چاقوي تيز ايم
به بنده ظاهر مي
هنگ حركت به
 خداي خويش

ي پارسايان را اي
پايدار، نرمخوو  د

با داشتنست؛ و 
در تنگدست ؛روتن

؛ وتن راه راست

Kha

 در شب، و 
ي به خود 
  درست دارند!

چك و بزرگي، 
ا دارند! خوشا 
د و ستايش 
دريا شناورند! 
ت يافته و براي 
براي خويش 
در رخدادهاي 
ه شكيبايي 

ل شب! بيدار 
ر كنيم؟ گويي 
 مردگان از 
ي، فرا فكني 

ت پاك جاوداني
رالحرام بازگشت
 اليقين و علم

اند تا جمال تاده
گاه هيم در قربان

 شيطاني را زير
كه هر آن بگر  ه

گاه، بايد آ ربان
يم بگيريم و با

  .م
حضرت عليال!

كار دين نيرومند
اسب دانش حريص 

و در عبادت فرو 
به رفتن استمان

  »ي مي كند.
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كنند! اكنون 
رالحرام نگاهي
شا آنان كه نيت 
در هر كار كوچ
ن اعتماد و اتكا
 و روز در يا
ون ماهيان در د
به بزرگي دست
خواهند كه ب
وشا آنان كه د
شكننده، جامه

تان! در اين دل
كسي را ديدار 

شر است و
اند! برخي رآمده

ي به
قرار
خص

جات
يم!
لب
ضر،
ر تا
  .ت

وش
رت

حيات
مشعر
حق

ايستا
ابراهي
طمع

مراهگ
در قر
تصمي
باشيم

و حا 
در ك«

طلب
است
شادما
دوري

نشريه شمار    

og.ir 

ها مي وسوسه
خلوت مشعر
بيندازيم! خوش

كه د خوشا آنان
به پروردگارشان

شبآنان كه 
خداوند، همچو
خوشا آنان كه ب
ديگران آن

خواهند! خو مي
سخت و ش

  !پوشند مي
اين سنگستدر 

ايم تا چه مانده
صحراي محش
گورهايشان در

ي شود، فاصله اي
ن دو كوه ممتد ق
ا تابلوهايي مشخ

  يد

  
ت، تفكر و مناج

را بگشاييم حق
رام باطن و قل
ب پاكيزه و حاض

ايم كه از مشعر ه
ه استت خالصان

ن توحيد، آغو
ت؛ نداهاي بشار

                       

  م
اشاي
هتاب،
ام كه
گريم!
هر را!
شب از
ابواب
دگان

 كرد؟
 شايد
 براي
وست!
س و

ها،  نه

  ب در منا
 محسّر آغاز مي
اني پانصد متر، مي

 حدود منا نيز با
 به حساب مي آي

بي را در سكوت
ر ورود به حرم
 در مشعرالحر
آگاه كرد! با قلب
نيز مراقب بوده

كه همان، عبوديت
، براي پروانگان
هاي آسماني است

            ي عشق

ر مشعرالحرام
 ريگزاري به تما
 اندك، پرتو مه
آينه مشعرالحرا
ت، خود را بنگ
ي باطن و ظاهر
ست! شايد، امش
شد كه خداوند ا
ش را به روي بند

چه خواهيم» ر
اهيم گفت؟ ش

هايي  روزنه
ي با حضرت دو

ر بيداري، نفس
سان در سين چه

همراه آفتاب
گذشتن از وادي
 و عرض تقريبي
ه ختم مي شود.
ره عقبه، حد منا

ايم! شبي منا شده
ورديم كه بستر

بايد م كه مي
ت تقواي الهي آگ

ن! ايم ه منا نهاده
تقيم سپاريم كه

،»عيد قربان« 
ا آكنده از نداها

در وادي   |  قائم

زنده داري د
يم كه شبي در
پردازيم! اندك

در آ .شده است
 براي حرم است
 و ناپسندهاي

ده اسنداني نمان
هاي نوراني باش
و مغفرت خويش

  .گشايد ر، مي
ي مشعر و شعور
شتن چه خو
وهاي تنهايي،
 باشد؛ آشنايي

ايم تا در مانده
 را ببينيم كه چ

ه -اي وصال
 منا، كه پس از گ

كيلومتر 5/3ود
تهاي آن به مكه
ر مسير مكه، جمر

روانه م،  آفتاب
گار به پايان آو
ايم  درك كرده

ن را، از حقيقت
ضر خداوند رو به
 را به صراط مست
سرزمين منا در
است! اكنون منا

نشريه قا
 

شب ز 
اي و آمده

هستي بپ
آشكار ش
مدخلي
پسندها
وقت چن
ه آن شب
رحمت و
گر نيايش

وادي«در 
با خويش

وگو گفت
آشنايي
ما بيدار

شيطان

 

در تمنا
سرزمين
طول حد
دارد و انت
شده و در

و همراه
با پرورد

گمان بي
خويشتن
در محض
منا، دل

آري، سر
گشوده ا
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ماشين 

ي نبايد 

ع سفر، 

  شجره
 مسجد 

ب كدام 

  يا حلق
  يا حلق
  قرباني

ي كدام 

صابون، 
ب) عدم 

  چال
فوع به 

جمرات 

  رات

.  
  

نشريه ش          

ع و حج تمتع،
 

  ) اشكال دارد 
 جايز است ولي

 
ي كه از شروع

  م، كجا بود؟ 
م ب) مسجد ش

 جحفه  د)

قربان به ترتيب

 قرباني، تقصير
ه عقبه، تقصير ي
 تقصير ياحلق، ق

   يا تقصير
بهداشت فردي

ب و صستها با آ
ار توالت   ب
ي مانده در يخچ
ي ادرار و مدف

  همه موارد
 واجبات رمي ج

  
سنگ به جمر 7
  

  دن
ي يكي انداخت

                       

   ويد.

 بين عمره تمتع
سر جايز است؟
شكالي ندارد ب)
 ماشين كردن

  بتراشد
د) هيچكدام 
اولين مسجد -

جا نماز خوانديم
ف) مسجدالحرا
ج) مسجد

 ودگاهفر
مال روز عيد ق

   
مي جمره آخر،
باني، رمي جمره
ي جمره بزرگ،
ي، قرباني، حلق
ه هاي حفظ ب

  
) شستشوي دس
پس از هر با
استفاده از غذا

) عدم نگهداري
 طوالني    د) ه

كداميك از - 5
 كدام نيست؟
7الف) انداختن 
ت با قصد قربت

ارت و با وضوبود
يكي گ ها را بايد

           ي عشق

   نكنيد.
ند ايدز مبتال نشو

 

 
 
 

 

 
 

 

  

  
  

آيا -1
كردن س
الف) اش

ج)

2-
در آنج
الف

اعم -3
است؟

الف) رم
ب) قرب
ج) رمي
د) سعي

راه -4
است؟

الف)

ج)
مدت
5

ب) نيت
ج) طها

د) سنگ

در وادي   |  قائم
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شويد و راه را گم
هاي خطرناك مانن

حمله،خستين 

 كه افتاد، اولي
 روي پاي خود
ولي و دومي را

ي؟ جز قرباني،

.پيروزيتو د،
، تومي گويم؟

 مي تواني، در
  !ني
  تي

نشريه ق
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  نيد.
  جعه كنيد

   استفاده كنيد.
تباه نشت دچار اش

ييد تا به بيماريها

در نخ: «مي راند

ه است، آخري
ادر نيستند بر
خري است كه او

 باز مي گردي
 !الم فتح كن

كه سقوط كرد
چه م. ابليسي

 رسيده اي كه
لت را قرباني كن
اب حج: دكتر شريعت

  

  
  
  
  
  

og.ir 

 خودداري كنيد.
  يزيد.

  نيد.
نجكاوي بيجا نكن
د گمشدگان مراج
ا هنگام تشنگي

تا هنگام بازگشت
بان خودداري نماي

براهيم فرمان م
»!آخري را بزن

 !زدي -
 !آري -
 ؟چند ضربه -
 هفت ضربه، -
حتماً خورد؟ -
 .حتماً -

برد پايان يافته
و دومي ديگر قا
ايستند،اين آخ
 .ر پا مي دارد

جبهة آخري ز
كاري نداري، اعال
آخرين پايگاه ك
چيره اي، فاتح

 !براهيمي
كنون، تا آنجا

اسماعيل »او«راه
كتا*

   ود باشيد
عت هاي گرم روز
ز تك روي بپرهي
جيم خودداري كن

اده نشويد و كنپي
هاي ايراني يا ستا
خود حمل كنيد تا
را مشخص كنيد
خاشاك وتيغ بياب

 فاصلة 
پايگاه  

 هرطان!
 ،»جسمه

 
 اهللا !!ند

 مي گه

  
 

  )؛

  ؛

اتجربه،
هنمائي
اش، به

نجا ا اي

اب
آ
-
-
-
-
-
-
نب
و
با
بر
از
ك
آ
چ
اب
اك
ر

اقب سالمتي خو
، به ويژه در ساعت
ي حركت كنيد و ا
اي سنگين و حج
 اتوبوس، از آن پ
ه يكي از كاروانها
 مقداري آب با خ
ان، نشانه هايي ر
ركت در خاك و خ

  
به يك هر هم،
مسير، يك ول

با شيطا  جنگ
مج« يك، »بود
  ». بت« ك

كنند مي سفيد

نگت به ت است.
  ه!ت و آماد

 )؛جمرة اولي( 

)جمرة وسطي( 

؛)جمرة عقبي(،

ن عاقل و با
ي كه آدم را راه

آهسته، يوا: «
اما ؟» ...نظم

تشريق، بيشتر مرا
ت و آمد بي مورد
رت دست جمعي
مراه بردن كيف ها
ورت خراب شدن
صورت گم شدن، به

ادر،چم خروج از
م خروج از چادرتا
برهنه شدن و حر

!جنگ است
ه سر پشت گاه
طو در متري، د

نگ با دشمن،
يادب ستون« ك

يك ي سمبليك،

س را رويشان ل،
 !معني پر ه

در حركت هاجم
در دست »جمرات

مي رسي، »ول
 !مزَن، بگذر

مي رسي،» دوم
  !مزَن، بگذر

مي رسي »سوم
 !مگذر، بزن

گر نصيحتگران
 آدمهاي منطقي

نمي گويند د،
 به ترتيب، من

    5 

 

در ايام ت 
از رفت -1
به صو- 2
از هم - 3
در صو- 4
در صو - 5
هنگام - 6
هنگام- 7
از پا ب - 8
  

جبهه ج 
پايگ سه
صد چند

هاي جن
يككدام 
بناي يك

سال هر
چه! اكبر

سپاه مه
ج«رسد، 

بت ا«به 
م            

بت د«به 
م           
بت س«به 

م           
مگ چرا؟

معلمها،
مي كنند
تدريج،
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  دهيد.

تردد بين 

يابان ها، 
 اييد.

 هدايا به 
 

در هنگام 

د را بيرون 
در كنار  و،

) و صكرم (
مكتبى تو 
آن شهر و 
 نثار كن و 

 بخواه كه 
حيف  .يرد

يل (ع) به 
كنون من و 
 خانه پاك 

يارت كعبه 
ست و بگو: 
ست و اين 
ستم، براى 
تو بهترين 

نخستين  
ه از آتش 

گروه خود اطالع
 يز كنيد.

عت مجبور به ت

م تردد در خي
خود محافظت نما

 شيد.
ن تنقالت و يا
ت پرهيز كنيد.

 و بعد بانوان. د
 

حرام، كفش خود
 خشوع وارد شو
كن و بر پيامبر اك
ران شخصيت م

كه بنيانگذار آ )
، صلوات و سالم

كن و از خداوند
 توبه تو را بپذي

ع) و اسماعي(م 
پاك كرده اند، اك
ارد آن شويم. به

 كن كه توفيق زي
سجدالحرام بايست
م و اينجا شهر توس
 مهمان تو هس

ام، خدايا! تآمده
!دگانى، خداوندا

هم اين است كه

 اتاقي و يا سرگر
سته جمعي پرهي
ه نماز هاي جماع

جا، بويژه هنگا
يف و وسايل خو
مراه داشته باش
بخند زدن، داد
ان و ... به شدت
يان سوار شوند
 سپس آقايان.

 اسخ ندهيد.

 ذاريد.

 نه تو است...
رود به مسجد الح
رامش و وقار و
جد كمى توقف ك
 او كه بنيانگذار
)و بر ابراهيم (ع
 كعبه بوده است،

 . ب نما
را بلند ك ست ها
بخشد وتو را ب

نه اى كه ابراهيم
دا براى امثال ما پ
گى به گناهان وا

 .ن وارد شوند
رود، خدا را شكر

بر در مس داد و 
من بنده تو هستم
نه تو و من

ى از لطف تو آ
 و زيارت شوند

خواهه از تو مى
 »كنى ايم

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 به مدير، يا هم
.. به صورت دس
 كه هنگام اقامه

 ها، در همه ج
يارت دوره، از كي

خود را هم آويز 
خوش و بش، لب
ن بومي، رانندگا
كسي، ابتدا آقاي
ن پياده شوند و
 به هيچ وجه پا
وان در ميان بگذ

اينجا خا
هنگام ور
آور، با آر
درب مسج

اهلبيت
هستند و
مسجد و

اظهار ادب
سپس دس
گناهان ت
است، خا
فرمان خد
تو با آلود
بايد پاكان
هنگام ور
را به تو

خدايا! من«
خانه خان

برخوردارى
هاميزبان

چيزى كه
دوزخ رها

Kha

داشته نگه و ت

را "پيام" تا د
 كني؛
را تو آنچه ند،
مي جويانه ت

  .كند مي ر
ات،"سماعيلي

بلند قلة در. د
زندگي در ت،
دست به براي
از براي آئي،
ابراهيم دهاي

مي رويد، حتماً
حرم، يا بقيع و .
امه ريزي كنند

 زياد در حرم
ختلف هنگام زي

گردنشناسايي 
هرگونه ارتباط، خ
انندگان، كارگر

سوار شدن به تاك
ابتدا بانوان  هم،

ك هاي ناشناس
ك را با مدير كارو

ب خودداري 
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است بسته خود

گذارد نمي اش
كن اعتراف را قت

خوان مي "فرار"
مصلحت ويلهاي

كر و كورتو را  و،
اس ضعف" و ي

سازد مي ليس
فضيلت و فخر پا

ب كه هست چيز
مي فرود ندي

دستاور همة 
   دهي؛ مي ت

 در سفر:
بيتوته به حرم م
در صحن هاي ح
ترم، طوري برنا

 ن مرد نشوند.
به سرقت هاي
 ها و مساجد مخ
همواره كارت ش

ز) از هروان عزي
به، بويژه فروشن
د : در هنگام س
ن از تاكسي ها

ا تلفني و پيامك
تفاقات مشكوك

 ت كنيد.رعاي

خيابانها و آفتاب

نشريه شمار    
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خ به را تو آنچه
  ست؛
دلبستگي آنچه

حقيق تا شنوي،
" به ار تو آنچه
تأو و توجيه ه

 كشاند؛
او به عشقآنچه

يهست براهيمي
ابل بازيچة را تو
سراپ و يتفاشر
چ يك تنها ت

بلن از آوردنش،
ندادنش، دست
دست از را وارت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ايمني د نكات
اگر براي ب•
از تجمع د•
بانوان محت•

ارانزازگنم
با توجه ب•

فروشگاه
هميشه و•
(بويژه بانو•

بافراد غري
دقت كنيد•

پياده شد
به تماسها•
موارد و اتف•

يگر زائران را ر
ر، از تردد در خ

 ا بشوييد.

                       

 امام نسخ
 جهت آن
 تَمنَّ: فت
 ،16ج عه،
 آرزو ي،
 ذبح جاي
 فديه وان

 او رزوي

 و

 پولت؟ 
 شوقت؟

 ت؟هنر 
 جانت؟ 

 اين نم؟
 هر - را
 آوري ان

 مي قط
 

  ؛ند
 مي "ن

 مي ديد

آ
اس
آ

بش
آ
به
ك
آ
اب
ت
ش
ات
آ
د
و

  رعايت كنيد.

ي، هم اتاقي و د
بعد از ظهر 4تا 

  يز كنيد.

 ت كنيد.

عد از صرف غذ

            ي عشق

 
 

سخ اين از رفته
آ از را منا«: ود
گف ابراهيم به ل
الشيعه وسائل 

خواهي مي وند
جا به خواست 

عنو به تا رستد
آر خداوند و ند

  ; 91 ص ،

  !ني كن
و ابراهيمي،تو  ،
  اي؛ وردهآ ه

 چيست؟
شغلت؟ عيتت،

معش ومبيلت؟
ه ات؟درجه 

نشانت؟ مت؟
دانم مي چه من 
ر او را، آن خود 

من به بايد - ت
فق من .كني ب
:بدهم تو به را
كن مي ضعيف ن،
ماندن" به ،"ن

ترد به "سئوليت

 د: 
 حجاب خود را

فران، هم گروهي
ت 11ين ساعات 

 .ويد

رضروري پرهيز
ا همواره رعايت
 بويژه قبل و بع

در وادي   |  قائم

گر بر منا كلمه 
فرمو كه ) است

جبرئيل كه نند
ا كم ئْتش ;)

ازخداو هرچه
خداوند از هيم
بفر را قوچي ش،
كن ذبح را آن ل،

 »كرد.  رده
،2 ج الرضا، خبار
)435صرائع،

ت را قربانال
،يهست منا در ن

قربانگاه به را ت
چ كيست؟ تو ل

موقع آبرويت؟
اتو باغت؟ ؟

علمت؟ ت؟
نا لباست؟ ت؟
؟...ات زيبائي ؟
تو داني، مي ود
هست كه هر و ت

انتخاب قرباني،
ر يش"ها شاني
نايما راه در را،
رفتن" در را و

مس" راه در را،

وجه كنيدتته ها
ول سفر هميشه
ره، حقوق همسف
مان اوج گرما بي
تا گرمازده نشو
ارگرديها ي غير
ت اتوبوس ها را
ن خود را مرتب

نشريه قا
 

اند گفته
رضا (ع)

خوان منا
ربِّك علَي
)355ص
ابراه. كن

فرزندش
اعيلاسم
برآور را
اخ عيون(

الشرعلل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اسماعيل
اكنون و 

اسماعيلت
اسماعيل 

مقامت؟
ات؟خانه

اخانواده
روحانيتت
جوانيت؟

خو تو را
هست چه
براي و

نش" توانم
تو آنچه
تو آنچه

 خواند؛
تو آنچه

 افكند؛
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به اين نكت
در طو•
هموار•
در زم•

كنيد ت
از بازا•
نظافت•
دستان•
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 باشد. 
كه قلب 
به قرار 

) پاى ع
اى كار 
 همانجا 
مؤسس 

 (مقابل 
كته اى 
يد رمز 
ز منابع 
 كند و 
ست از 
ركت و 
شادوش 

، تعداد 
ت دور 

كه  نيم
ست در 

  

  

 در سمت چپ
 رمز آن است ك
ود را سوى كعب

و هاجر (ع  (ع)
 هركارى بايد پا
عمر را بدهد و

) كه بانى و مص
   رونق نداشت

چاه زمزم است
ى رسانيم. آيا نك

دانم، شاي د؟ نمى
ن و استمداد از
 تا بتواند طواف
واى هر دردى ا
م، تالش و حر
رى ماديات دوش

هفت دور است،
ا و مروه هم هفت

ولي ميدان. نيم
اس نهفته ه سري

كنيم كه كعبه
ين نوع حركت

ن طرف قلب خو

اسماعيلضرت 
 باشد كه بانى
 كارش، تمام ع

(ص سول خدا
نبود، اين همه ر
مى كنيم كه چ
وشه به پايان مى
سود وجود دارد
 به قدرت، توان
يد آبى بنوشد
آب زمزم كه دو
در مسجدالحرا

آر.  امكان ندارد

طواف خانه كه ه
ست؛ سعي صفا
ست ما نمي دا

چهفتگانه است، 

  گي

  * طواف
  ر ...

ى حركت مى ك
دانم، اما شايد اي
پ است و انسان

ينيم كه قبر حض
ين خود درسى
و حتى در پاى
ر قبر مطهر ر
در كنار مسجد نب
شه اى شروع م
ست در همان گو
مزم با حجراالس
ر حركتى نياز

انسان با  است،
صاحب خانه با آ

د. ائى مى كند
و اين بدون آب

غير از طرديم. 
طان نيز هفت اس
ت چه سري اس
د، زمين هم هف

  ن قرائتي

از توالت فرنگ

  

Kha

يف ازد نكته لط
سته قدم بردار
در طواف. طورى
فه آن را نمى د
ن در سمت چپ

  .دهد
در طواف مى بي
ه است، شايد اي
 مقاومت كند و
د و راستى اگر
جدالنبى است د

از گوشطواف را 
راالسود) و درس
ويارويى چاه زم
 باشد كه در هر

بخش ى و روح
ر پايان طواف، ص
نان خود پذير
ف مطرح است و

  .يات است
هفت دور مي گر
گ هاي رمي شيط
ت. در عدد هفت
انها، هفتگانه اند

  !؟؟ ت
جت االسالم محسن

فاده صحيح ا

  | 4 ه
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ق يا

  د

ا

 

چند 
آهس

د -1
فلسف
انسان
مى د

د -2
كعبه
خود
بميرد
مسج

ط -3
حجر
در رو
اين ب

حياتى
يا در
مهما
طواف
معنو

ه -4
ريگ
است
آسما
هفت
* حج

  

  
  
ستفا
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تقصير كند، حلق

  ق را نمي تواند

دكي توقف در

ر يا بيماري دارند
  موارد

ف در عرفات و منا

  روان است
  ت اس

) مدفون نيست؟
) ابراهيم

  داشته باشيم؟
  ه تعداد كافي

  شن
   همه موارد

  وي در كعبه

 
  ي منا،

ب است 

   محسر

                       

 خودش حلق يا ت

مي تواند، ولي حلق
   نمي تواند.

د قربان، پس از اند

عذ سالمنداني كه
ضعيفان  د) همه م
مكه پيش از وقوف

 عهده پزشك كار
رد ب و ج صحيح
 ابوطالب (حجون)
ضرت خديجه   د

حج تمتع همراه د
 بو   ج) ماسك به

  گيري كرد؟
تفاده از لباس روش
 و مرطوب     د)

  ه مي شود؟
ج)روبرو  ماعيل 

  واند.

   ركن شامي
  كن عراقي
  كن شامي
  كن يماني

رايي كدام است؟
م، مشعر، چادرها

  جادرهاي منا
 

ج) بر مردان واجب

   است؟

  حاق

رام       د) وادي

 

            ي عشق

واند قبل از آنكه
  جام دهد؟

تقصير را مير   ج)
د، ولي تقصير را ن
انند در شب عيد

  نند؟
  ب) كودكان و س
ن سالمندان و ض
ي انجام اعمال مك

ف است   ب) بر
سد         د) مور
زير در قبرستان ا
 ابوطالب   ج) حض

 هنگام مناسك ح
ب) صابون بدون ب

 گرمازدگي جلوگي
است ب) زياد      

 در مكانهاي گرم
ي در كجا خوانده
   ب)در حجر اسم
حرام مي توان خو

  ب عبارتند از:
ني، ركن عراقي،
ي، ركن يماني، رك
ي، ركن يماني، رك

شامي، ركن، ركن 
شريق، از نظر اجر

ب) حرم       شعر
ر، وادي محسر، ج
 رهاي مشعر، منا

يست     جواجب ن

 دفن چه كساني
  سماعيل (ع)  

 اسماعيل و اسحا
  ست؟

      ج)مشعرالحر
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آيا محرم مي تو -
صير ديگري را انج
ف) بله    ب) خير
 حلق را مي تواند
چه كساني مي توا
عر، به منا كوچ كن
 زنان و ضعيفان
مراقبين و همراها
تشخيص عذر برا

  هده كيست؟
ر عهده خود مكلف
يد از روحاني بپرس
دام يك از افراد ز
عبدالمطلب  ب)

  پيامبر
ه مواردي را بايد

روهاي مصرفي  ب
  ه موارد

گونه مي توان از
ستفاده از مايعات ز
 فعاليت جسمي

ز طواف مستحبي
شت مقام ابراهيم

ركجاي مسجد الح
كان كعبه به ترتيب
ن اسود، ركن يما

شامي اسود، ركن
اسود، ركن عراقي
سود، ركن عراقي
ب شروع ايام تش
م، عرفات، منا، مش
اي عرفات، مشعر
هاي عرفات، چادر

  رت در احرام:
ب است     ب) و

  دام
ر اسماعيل محل
هيم (ع)    ب) اس
عيل و هاجر    د)
ديگر مزدلفه چيس
       ب) عرفات 

نشريه قا
 

6-
صتق

الف
د)

چ- 7
مشع
الف)
ج) م

ت - 8
بر عه
الف)بر
ج) باي

كد - 9
الف) ع
فرزندپ

چه -10
الف) دار

همه د)
چگ - 11

اس الف)
عدم ج)
نما -12

الف) پش
د)در هر

ارك -13
الف) ركن

) ركنب
ركن ا ج)
ركن اس د)
ترتيب -14

الف) حرم
ج)چادرها
د) چادره

طهار - 15
الف) واجب
د)هيچكد

حجر -16
الف) ابراه
ج) اسماع

نام د -17
الف) منا
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 به نام 
م قرار 
 فاصله 
ر باديه 
ن ناحيه 
خته مي 
ساحت 

  

ر همان 
ر سال 
ليل به 

  

  

نشريه ش          

نطقه اي است
كوه ناعم و نعيم
رسنگ با مكه
ي است كه در
جدي كه در اين
جد تنعيم شناخ

 مفرده است مس
  . تر است

جمره عقبه در
ينه با پيامبر د
د، به همين دل

  . است

                       

  عيم 
كه مدينه ، من
 در ميان دو ك
كه حدود دو فر
يم نام درختي
شده است مسج

و به نام مسجد 
ميقاتهاي عمره

مت1200د حدود 

نزديكي ج: بيعه
 مسلمانان مدي
ي بيعت كردند
به معروف شده

           ي عشق

 
 
 
 
 
ر 
 

 
 
ر 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  
مسجد تنع
در راه مك
نعمان كه
گرفته ، ك
دارد تنعي
شناخته ش
وجود دارد
شود، از م
اين مسجد

  
مسجد الب
محلي كه

هجري 12
بيعت عقب
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ه درشرق مكه
زماني كه سران
شيدند، خداوند
ب موعود ( ليلة
ر بستر ايشان
كر در اين غار
 روز به مدينه

  
 سرزمين منا و

25ت و حدود 
هزار 30 حدود 
امامد.  مي ده

مبر در مسجد
پيامبر 70يتي

سجد دفن شده

سجد كهن مكه
 به سمت حرم،
شيه قبرستان
مگذاري آن به
ي است كه با
رآن) دارد گويا
ام مسجد جن

نشريه ق
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اين كوه: ر ثور
بعثت ز 13سال

ل پيامبر را كش
ساخت و در شب
ت علي (ع) در
شان همراه ابوبك
از سه شبانه

سجد در سين م
ولي واقع است
ساحت دارد و
ن خود جاي

پيام 700ودند
دند و بنا به روا
 آدم در اين مس

هورترين و مس
ين كوه حجون

جون و در حاش
ل شده كه ، نا

 جهت رابطه اي
 از سوره هاي قر
احلي كه به ن
 . ل شده است

og.ir 

جبل ثور و غار
و در ساقع است

ريش نقشه قتل
حضرت را آگاه س
مبيت ) حضرت
خوابيدند و ايش
خفي و پس ا
 .هجرت نمودند

اي: خيف سجد
زديك جمره او
هزار متر مربع مس

درومازگزار را
صادق (ع) فرمو
خيف نماز خواند
ز جمله حضرت

   .د

   سجد الجن
ين مسجد مشه

پايين كه در ست
عد از پل حج

نقل .حجون است
سجد جن به
سوره جن (يكي

ين آيات در مح
شهرت دارد، نازل

  

محل كه
شعب  ين

ه بخشي
و مدخل
 كه اآلن
خته شده
ل زندگي

  .ندود
كنار پل
طلب جد
، )لي (ع
م، ر اسال

لي آمنه

 سكونت
خل شعب
ه مكرمه

  

شرق مكه
 .ر دارد

در داخل
د از اين
بر پيامبر
 پيامبري

  

ج
وا
قر
ح
الم
خ
مخ
ه
 
 

  

مس
نز
ه
نم
ص
خ
از
اند

 

سم
اي
اس
بع
ح

مس
س
اي
ش

 مكه  اماكن

ره اي است ك
اين بوده است.م 

 و مروه بوده كه
 موجود است و
ك  پيامبر بوده
ر محل آن ساخ
 در همين محل
صره اقتصادي بو

در ك: )حجون
ل دفن عبدالمط
 اميرمومنان عل
ر گرامي پيامبر
دا، و بنا به قول

   .ست

محل والدت و
ده. قبال نيز داخل
ن كتابخانه مكه

جبل النور در ش
ر باالي آن قرا
هل شبانه روز د
غول بودند و بعد

ماه رجب بر 27 
مان خدا به پ

برخي از ي با
در :بي طالب

قبيله بني هاشم
وده توسعه صفا
نار كوه خندمه
 آن محل تولد
لمكه لمكرمه در
يامبر و يارانش

محاصه سال در
ح( ابوطالب 

واقع شده. محل
ابوطالب و پدر
 خديجه همسر
رزند رسول خد
ب مادر پيامبر اس

م: مكه المكرمه
گرامي اسالم بود
ب بوده و اكنون

ج :ور و غارحرا
غار حرا دت و

گرامي اسالم، چه
 به عبادت مشغ
جبرئيل امين در
 ايشان به فرم

  .گرديدند

    9 

 

آشنايي
شعب اب
قزندگي 
در محدو
از آن كن
ورودي
الم مكتبه
پي .است

خود، سه
قبرستان
حجون و
پيامبر، ا
حضرت
قاسم فر
بنت وهب

  
مكتبه الم
پيامبر گر
ابي طالب

   .است

  
جبل النو
واقع است
پيامبر گر
اين غار
مدت، ج
نازل و

مبعوث گ
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يان در 

؟! و چه 

شدگان 
ك اندك 
ري و بر 

ه باشد. 
ندن به 
ت به ما 

ميده از 

و به راه 

ر سينه 

وي كه 

راهيمي 

ي بگوي 

  !ي
رد خانه 
ن پسر 
ز كوهي 
ر است 

  

وداع كني! حاجي

آيي؟  بيرون مي

ش شم به راه قبول
قبول، اندكج م

نگر ي الهي مي

ت با او را نداشته
ت و ياري رسان
 بيايند و نسبت

هاي رم ، در دل

ر تو منت نهاد و

وي كه برمت بگ

هايت بگو تگي

 روحاني حج ابر

اي تهز آنچه ياف

   بگوي! 
  ي! 

  وي! 
شان بگو همدلي

اهوكنندگانِ گر
ك! عبدالرحمان
حضرت، بر فراز

چه بسيار«مود: 

رستي، طواف و

  »نك
ن آزمون الهي

ت فراخ او، چش
هاي حج د، نشانه

ا در طريق تقوا

ت امام و مالقات
ر ارتباط با واليت
س از آن، نزد ما

زيارت كعبه را،

خدا بگوي كه، بر

ن است! از حكم

دانم! از شيفت ي

هاي ! از جاذبه

آيد! از رمان نمي

وجوي راهشان
يي جانان بگوي

  يت بگوي! 
هاي آنان بگو شه

اتحاد و هوي! از 
ه ياد آر كه هيا
يان حرم را اند
 حج رفتم. آن ح
مت و چنين فر

 تا بتواني به در

نز اوست وداع ك
كه چگونه از اين

 خداوند و بهشت
 مهيا كن! شايد
ن، قلب خود را

  !ع داري؟
ر حاجي، معرفت
د به حاجيان در
ها بگردند و پس

زگرد كه شوق ز
!  

اي! از خ ه كرده
  

ه چنين و چنان
  است! 

مگوي كه مي

دانيم وي كه مي
  دانيم!  مي

مگوي كه به كار
  .يم

و گوي، از جست
مگوي! از پذيرا

هاي هداي  از باغ
 مگوي! از انديش

ها مگو  مسلمان
صادق (ع)، را به
اشت، اما حاجي
م صادق (ع) به

ه مردم نگريست
  !» حاجيان

Kha

 در خود ببيني
  د!شون دا مي

اع، با هر چه جز
ده است. بنگر ك

 رحمت فراگير
اي طواف وداع

شايد در اين زمان
ي كه قصد وداع
ناتمام است، اگر
، فرمان خداوند
ه گرد اين سنگ

نان به وطن باز
ور سازي  شعله

  ي!
ود مگوي كه چه

، هدايت نمود! 
ياحت مگوي كه
ن، جاري شده ا

هايت خستگي
  آموز است!  س

ر و ديوارها مگو
مان بگوي كه، نم

اي م چه خريده
خريدارش هستي
ياهوي حجاج مگ
ذيرايي كاروان، 

ها، مگوي! يابان
مايل مسلمانان
ختالف و جدايي

سخن امام ص! ي
وند را، بسيار د

با امام:گويد ر مي
 و از آن باال، به

ه اندكندهو و چ
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هاي حاجيان را
روغ و فريب جد

با طواف ودا«د:
دگان برگزار كرد

ات حك شود! 
خويشتن را برا!

پذيرد؟ شا  نمي
اي خانه درآورده ب

ارد. آري، حج نا
امام باقر (ع)،!ي

ه بيايند و بر گ

  رند!
!  

و چن
حق،

حاجي
از خو
خود،
از سي
زائران
از خ
درس

ز درا
برايم
از آنچ
كه خ
از هي
از پذ
از خي
از شم
از اخ

حاجي
خداو
كثير
رفت
هياهو

نشريه شمار    

og.ir 

ه ست كه نشانه
تظاهر، ظلم، در
ن سفارش فرمود

آورند راي ايمان
  .اند ده

 قبولي بر سينه
 !سمت كعبه برو

 تقواپيشگان را
ه فرمان صاحب

ناگسستني دا ي
حج تمام گزاري
 فرمان دارند كه

  .»عالم كنند

  اي! 
  اي!  ه

  ن، چرا؟

  شوند!
  ! گرند

  بيابند!
 فراموشي سپار
ن به دور ريزند

  ند!
 ان برافروزند!

  
  ند!

   تو ببينند!
  ند!

                       

ف وداع! اميد اس
و از شرك، ريا،

ه حاجيان چنين
ي كه خداوند، بر

آمدگاه حق  مون
كنون بايد مهر
آرام آرام، به س
وند جز كوشش

اي و نفس را، به ه
ي عادل، پيوندي
متوسل شو تا ح

مردم: «شود مي
شان را از ما اع ي

  يي!
  اي!  ديده

  اي!  ا شنيده
 و آزاد خواسته
 روشن كوشيده

ن هموار ساختن

به و زيارت آن ش
ردگارشان را بنگ

هاي ايمان را نه
شان را، به طاني

 از آشيانه دلشا
و انتقادپذير شو
شا  خرمن ناداني

د!ها درآين راهه
داي خويش آورن
خود را در دعاي
مشق خود بدانن

            ي عشق

  
ت! هنگام طواف

كنند! و وداع مي
ف وداع بهت طوا

 آزموني هستي
دانند كه به آزم ي

اي كه اك ي آمده
راهيمي است! آ

داني كه خداو ي
ويش، مهار زده
 امامت پيشواي
 امام متوجه و م
ص)، را يادآور مي
كنند و هواداري
كه تو سخن بگوي

شم خدا ده با چ
چه با گوش خدا
نچه با دل پاك

هاي آنچه با گام
  :وي

رت بر خويشتن
  ن، چرا؟ 

   
  ن، چرا؟ 

  اندن، چرا؟
   چرا؟ 

كعب همه شيفته
نگاه تو پرور  در

ر رفتار تو نشانه
هاي شيط واسته

، قهر و كينه را
گرا و ق همه، ح

تشي عظيم در خ
ه، عاشقانه از بير
مه، روي به خد
ه، رستگاري خو
 همه، تو را سرم

در وادي   |  قائم

..  با غير او ..
هنگام وداع است
داع، با غير او، و
دق (ع)، در وقت
در واپسين روز
 زائراني كه نمي
اي ز زيارت خانه

ن بزرگ حج ابر
شود. حاجي! مي
هاي سركش خو

باحج ابراهيمي 
 طواف وداع به

پيامبر اكرم (ص
اليت و دوستي ك
وقت آن است ك

اي! از آنچه ديده
اي! از آنچ شنيده
اي! از آ خواسته
اي! از آ كوشيده

حاجي! بگو !گوي
 رنج سفر و زيار
ر ميقات پوشيد
فا و مروه، چرا؟
در عرفات كردن
رالحرام بيدار ما
و قرباني در منا

  رات چرا؟
  يگر چرا؟

  باز هم بگوي! 
خن بگوي، كه ه
گاه كن كه همه،
كوش كه همه، د
خواه كه همه، خو
هر بورز كه همه،
يرخواه باش كه
اموز كه همه، آت
هبر شو كه همه
يندار باش كه هم
ايش كن كه همه

گر باش كهتخاب

نشريه قا
 

وداع 
ه! جيحا

طواف ود
امام صاد
د! حاجي

بسيارند
حاجي! ا
در آزمون
آشكار ش
ه خواهش
حاجي! ح
پس در 
پ خاندان

اظهار وال
حاجي! و
از آنچه د
از آنچه ش
از آنچه خ
از آنچه ك
سخن بگ
اين همه
راحرام د
سعي صف
نيايش د
در مشعر

حضور و 
رمي جمر
طواف دي
حاجي! با
چنان سخ
چنان نگ
چنان بك
چنان بخ
چنان مه
چنان خي
چنان بيا
چنان راه
چنان دي
چنان نيا
چنان انت
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  گت بگو...

ن را برايمان بنويس

  

نشريه ق

anban.blo

خواهد دل تنگ

 دردو دلهاي تان

og.ir 

هرچه مي خ

ظر، و يا دل نوشتهه ها، خاطره ها و

هام
سالم

هي
لهي

ايي
ايي

ش
ش

يده
يده

لواح
واح

ويي
ويي

قاد، پيشنهاد، نظ

ن وحي و اله
شاهنشاه اس

تخت پادشاه
 عرش اله

در كاخ خدا
ه كبريا

ن شوق مدهوش
شستي در آغو

 اينجا آرمي
ر وي دمي

 آيات و الو
عبادتگاه ار

 الماواست گو
طوبي است گو

ال مي شويم، انتق

 !مدينه
اي سرزمين

 اي شهر

 اي پايت
 اي پايه

 اي سر د
 بارگاه

داري كه با اين
اني را گرفتس

روحي قدسي
روحانيتي د

 پيكر همه
تان ها ع

شهري! جنت
لي! سدره و ط
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 د ج ب الفرديف  د  ج  ب  الف رديف

1          11          
2          12          
3          13          
4          14          
5          15          
6          16          
7          17          
8          18          
9          19          

10          20          
  نام و نام خانوادگي:

  شماره رديف زائر:

  

   

  اد؟حجة الوداع در چه سالي روي د -18
  هجري 11ب) سال      هجري    10سال  ف)ال

  هجري 5د) سال      هجري      12سال  ج)
  

  به كدام قسمت از مسجد النبي، روضه گفته مي شود؟ -19
  الف) ميان قبر پيامبر و منبر    ب) ميان قبر پيامبر و محراب
  ج) ميان قبر پيامبر و ستون ابولبابه                د) هيچكدام

  
  كداميك از پسران حضرت محمد (ص) در بقيع دفتن است؟ - 20

  الف) قاسم               ب) ابراهيم       ج) هردومورد    ج)هيچكدام
  
  

  
  

  مسجد النبي 
 عنوان به مسجدالنبي مساحت و ظاهر شكل،

 زماني كه مسلمانان مسجد نخستين
 در بودند، كرده بنا خود دستان با) ص(پيامبر
 زيادي تحوالت و تغيير دچار تاريخ طول
  .است شده
 مسجدالنبي عنوان به را مسجدي امروز
 و زيبا بسيار ظاهري داراي كه شناسيم مي

 باب هفت كه است اسالمي غني معماري
 بيشتر. دارد ورودي 81 مجموع در و اصلي

 مساحت اوليه، بناي در معتقدند؛ مورخان
 بوده مربع متر 1060 حدود مسجدالنبي

  غزوه از خدا رسول بازگشت از پس اما است؛
 دليل به قمري، هجري هفت سال در خيبر

 مسجد مساحت به مسلمانان، تعداد افزايش
 يك هر آن عرض و طول و شد افزوده
 و يافت افزايش ذرع صد يك به نزديك
. رسيد مربع متر 2475 به آن مساحت
  مدينه در) ص( خدا رسول اقدام نخستين

 در آن از پيش .بود مسجد اين ساخت منوره
 و حضرت آن دست به مسجدي نيز قبا

 كه بود شده ساخته بزرگوارشان اصحاب
 در مسجد نقش اهميت از اقدامي چنين
 ترين شريف مكان، اين. دارد نشان اسالم
 رسول. است مسجدالحرام از پس مسجد

 مسجد اين در خواندن نماز  درباره) ص(خدا
 دخداون نزد من، مسجد در نماز: «فرمودند

 است، ديگر مساجد در نماز هزار 10 با برابر
 با برابر آن در نماز كه مسجدالحرام جز
  .»است نماز هزار100

هاي مختلفي مساحت مسجدالنبي در زمان 
عثمان بن  ،دوم  خليفهاز جمله: در زمان 

در عصر مهدي  ، وليدبن عبدالملك ،عفان 
سلطان ( در دوران عثماني و عباسي

به  ) وسعت يافته است.عبدالمجيد عثماني
  دنبال روي كار آمدن آل سعود، در دو مرحله

متر به مساحت كل  24هزار و  88توسعه، 
هزار  167مسجدالنبي افزوده شد كه بيش از 

  دهد. با توسعه نمازگزار را در خود جاي مي
نفر ديگر به ظرفيت   اطراف حرم، هزاران

 نمازگزاران افزوده شده است. آنچه از آثار و
اسامي امامان شيعه، خلفا و برخي صحابه بر 

خورد،  هاي مسجدالنبي به چشم مي كتيبه
يادگاري از سالطين عثماني است كه ميانِ 

 .فرق اسالمي تجميع شده است
  مسجد النبي بخش هاي مختلف 

ي جنوب شرقي (رو  در ناحيه: شريف  روضه
مطهر   به نام روضه و به سمت قبله) قرار دارد

شود. اين قسمت فضيلت زيادي  شناخته مي
دارد و در حديثي از رسول خدا (ص) به 

هاي بهشت معرفي شده  عنوان باغي از باغ
مطهره، سه مكان   روضه  است. در محدوده

مقدس ديگر نيز وجود دارد كه عبارتند از 
  مرقد مطهر پيامبر(ص)، منبر و محراب. 

شرقي مسجد، رسول خدا (ص)   در كناره
اي زندگي همسران خود هايي بر حجره

سال پس از  90ساخته بودند كه تا نزديك 
رحلت آن حضرت نيز سرپا بود. ابتدا 

اي براي سوده، پس از آن براي عايشه  حجره
اي براي حضرت فاطمه  و در امتداد آن حجره

 .ساخته شد) س(
هاي مقدس در مسجد،  يكي از مكان: منبر

محل منبر رسول خدا (ص) است. در روايات 
مده است كه پيامبر در آغاز با تكيه بر آ

(كه پرداخت درخت خرما، به ايراد خطبه مي
. يكي از به ستون حنانه معروف است)

اصحاب پيشنهاد ساختن منبري را داد تا 
رسول خدا (ص) روي آن بنشيند تا هم مردم 
او را ببينند و هم آن حضرت از ايستادن 
 خسته نشود. اين منبر داراي سه پله بوده

است. منبر رسول خدا (ص) هشت بار 
نوسازي شده. منبري كه در حال حاضر 
وجود دارد، منبري است كه سلطان مراد 

هجري قمري دستور  999عثماني در سال 
 .ساخت و نصب آن را داد
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قبر مطهر پيامبر 
قبر خليفه اول 
قبر خليفه دوم -
 ستون سرير 
 حرَسمستون  -
 ن وفودستو 
ستون توبه (ابولب -
ستون قرعه (عا -
 ستون مخلقه 
منبر پيامبر(ص -
محراب سليماني -
محل اذان بالل-
محراب تهجد-

                       

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

10-
11-
12-
13-
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گزارد و در  ي

ي  هاي اوليه
متر  96دود

شت. افرادي 

ي  ن فرشته
د، اين محل 

د، در قسمت 
هاي  ز ستون

ب تقدس آن 

 ) خدا (ص
  .سند

 سر زد، در 
 10 افزون بر 

رش او را از 
ي نازل شد. 
  ..ضيلت دارد

نشريه ق
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در آنجا نماز مي
  .ست

ه رپناه در سال
ده شده بود حد
النساء قرار داش

خته شد كه اين
رسيد حضرت مي

حل قديمي مسجد
ازص شده است

قي مانده كه سبب

تاد و از رسول
شناس لب نيز مي

قريظه از او ني
 ستون بست و

ي حاجت، دختر
ي ابولبابه وحي ه

ر اين ستون فض

og.ir 

ول خدا (ص) د
ت، ترديدي نيس
سر  مسلمان بي

ها اختصاص داد
 جبرئيل و باب

 .ودند
م جبرئيل شناخ
 به خدمت آن ح

 .سي نيست

هايي كه در محل ن
ها مشخص  ستون

اي باق اطرات ويژه

ايست  ستون مي
ي علي بن ابيطال
سود يهوديان بن
ويش، خود را به

ز و هنگام قضاي
رد پذيرش توبه
ز و توبه در كنار

ده است كه رسو
حراب فعلي است
هي از مهاجران
ه يني كه به آن

در ميان بابند 
ز اصحاب صفه بو
ن به عنوان مقا

شد و ) وارد مي
د و قابل دسترس

ستون .وجود دارد
 سفيد از بقيه
خاونها هشتگانه،

) در كنار اين
ي  به نام استوانه

 كاري كه به س
توبه و تنبيه خو
ها در اوقات نماز
خدا (ص) در مور
تون باز كرد. نما

حلي ساخته شد
ضرت همين مح

است كه گروهي
زمي .ت داشتند

گفته اندف بود و 
د، حذيفه و... از
ل به خاطر اين
سول خدا (ص)
شريفه قرار دارد

   لنبي
تون در مسجد وج

اكنون با رنگ 
ن ستوست، از اي
  : عبارتند از

ن ابيطالب (ع)
ي محرس را نه

ابولبابه پس از
ت و به منظور تو
اقي ماند و تنها
كه بر پيامبر خد
مد و او را از ستو

محراب در مح:
آن حض محل نماز

فه نام مكاني
در آنجا سكونت
 داشت و مسقف
الل، ابوذر، مقداد

اين محل :برئيل
هي از آنجا بر ر

ي ش هاخل حجر
ال هاي مسجد

ست 706ديك به
وآن قرار دارد، 

اوليه مسجد اي  
ها برخي از آن .ت

علي بن :محرَس
كرد. استوا ت مي
:(ابولبابه) وبه

جدان قرار گرفت
وز بر آن حال با

ك گشود تا اين ي
رت به مسجد آم
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:محراب
اين كه م

صف :صفه
هجرت د
مساحت
مانند بال
مقام جب
مقرب اله
اكنون دا
ه ستون

اكنون نزد
جنوبي آ
هشتگانه
شده است

ستون م 
محافظت

ن توستو
عذاب وج
شبانه رو
مي ستون

آن حضر
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چه 

م و 
 كه 

فظ 

طور 

ات 

كي 
زرد 
نيد 
و يا 
يار 
ك 

د و 

 و 
 و 

شناختيد بايد چ

ق اطراف حرم
حساس كرديد

 :را نماييد
ردي خود را حف

دامه مسيرها بط
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