
تشبیه اوصاف
حاجیان و بهشتیان

آث��ار روحی و معن��وی حضور 
در سرزمین وحی، می تواند تا 
مدت ها همراه زائران خانه خدا 
باش��د. اما چه عوامل��ی، تداوم 
بخش فضای دل انگیز و زیبای 

حج خواهد بود؟          2 

بازدید از یک اقامتگاه زائران ایرانی، برنامه نخس��تین شب 
حضور نماینده ولی فقیه و رئیس س��ازمان حج وزیارت در 

مدینه منوره بود. 
حجت االس��ام والمس��لمین س��یدعلی قاضی عس��کر 
سرپرس��ت حجاج ایرانی و مهندس س��عید اوحدی رئیس 
س��ازمان ح��ج و زیارت، ش��امگاه جمعه در جم��ع زائران 
کش��ورمان در اقامت��گاه "زه��را الخیر" حاضر ش��دند و در 

جریان وضعیت خدمت رسانی به آنها قرار گرفتند. 

به گزارش س��تاد اطاع رس��انی حج 92، اقامتگاه "زهرا 
الخیر" میزبان 10 کاروان ش��امل یک هزار و 144 زائر ایرانی 
اس��ت که از سه اس��تان تهران، خراس��ان رضوی و خراسان 

شمالی عازم سرزمین وحی شده اند.
بیش��تر زائران، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت 
را می شناسند و در مواجهه با بازدید سرزده و حضور بدون 
هماهنگ��ی قبلی در جمع زئ��ران، واکنش های مختلفی از 

خود نشان  دادند.                                          2 

زائران در چند هتل مدينه اسكان دارند؟
مس��ئول امور اس��كان زائران ایراني در س��تاد مدینه 
منوره سازمان حج و زیارت اعام كرد براي اسكان زائران 

ایراني كه براي انجام اعمال و مناسك...              3 

سقوط قیمت سکه و دالر
قیمت سکه طرح جدید امروز با ۸0 هزار تومان کاهش 
920 هزار تومان شد و دالر با 1۷۵ تومان افت قیمت 
2920 تومان به فروش رسید.                      11
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بازدید سرزده در اولین شب حضور در مدینه 

معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

مقام معظم رهبری
ارتباط��ات با برادران مس��لمان در دنیاى اس��ام باید در این 
مركز مهم احیاء شود. ارتباطات، ارتباطات دولتها نیست. 
ارتباطات دولتها، ارتباطات رس��می اس��ت، ارتباطات 
زبانى است، براى مس��ائل دیگرى است. ارتباط بین 

آحاد امت اسامی، ارتباط قلبى است.
بیانات خطاب به کارگزاران حج1391 

شماره 
4

  سرمقاله

رئیس سـازمان حج و زيارت در گفت وگو با زائر، از اولین های حج سـال 
1392 سـخن گفت. از جمله اين اولین ها می توان به متمرکز شدن تامین 

تـدارکات، ايجاد مطـب در اقامتگاه های زائـران، ارائه خدمات 
پزشکی به زائران در چادرهای مخصوص در منا و عرفات، 

بازگردانـدن وجوهی از مبالـغ پرداختی زائران، حضور 
نماينده سـازمان حج و زيارت در کنار مکاتب کشـور 
میزبـان در منا و عرفات و انعقاد قراردادهای حج 93 

و عمره 93 – 92 قبل از ايام تشريق، اشاره کرد.
اوحـدی همچنین گفت: امسـال پـرواز ورودی 
زائران مدينه قبل به عربستان، طوری برنامه ريزی 
شـد که آنان به طور مسـتقیم وارد مدينه شوند. 

همچنین پرواز بازگشـت زائران مدينه بعد نیز 
از فـرودگاه مدينـه انجام می شـود. بنابراين 

زائـران مدينه قبل در ورود به عربسـتان و 
زائران مدينه بعد در بازگشت از عربستان 
ديگر مسافت طوالنی بین فرودگاه جده و 

مدينه منوره و بالعکس را طی نمی کنند.
مشـروح گفت وگوی رئیس سـازمان 
حـج و زيارت در شـماره 5 نشـريه زائر 

)فردا( منتشر می شود.

ريیس سازمان حج و زيارت مطرح کرد

اولین های حج 92



سرمقاله

تشبیه اوصاف
حاجیان و بهشتیان
ادامه از صفحه اول

چنان چه ایام پر برکت حج 
را بس��ان دوره آم��وزش ربوبي 
بدانیم و قدرش��ناس آن باشیم، 
تردی��د س��ودمندی های  ب��ی 
فراوان دنیوی و اخروی ش��امل 

حال مان می شود. 
حض��رت آیت اهلل جوادی 
ب��ه  خ��ود  پی��ام  در  آمل��ی 
در  هماهنگ  ط��واف  حجاج، 
را،  َاحد  واح��ِد  بی��ِت  م��دار 
فرش��تگانی  به  تش��ّبه  زمینه 
ن��د ک��ه در مق��ام  دانس��ته ا
الهي  با رض��اي  معل��وم خود 
َتَشـبَُّهوا  مي برن��د،  س��ر  به 
اْلُمِطیِفیـَن  ِبَمالِئَكِتـِه 
ح��ج،  )س��وره  ِبَعْرِشـِه، 
ی��ادآور  ایش��ان   .)2۷ آی��ه 
خص��ال برادرانه و دوس��تانه 

بهش��تیان ش��ده اند:
كینه ت��وز  بهش��ت  »اه��ل 
نب��وده و برادرانه هماره رو در 
قرار  ب��ر تخت ها  یكدیگر  روي 
دارند، ...، در بهش��ت كار لغو و 
گناه نیس��ت؛ اَل َلْغٌو ِفیَها َواَل 
)س��وره طور، آیه 23(.  َتْأِثیٌم 
مؤمن��ان در دنی��ا مي كوش��ند 
نباش��ند،  گن��اه  و  لغ��و  اه��ل 
چنانك��ه حاجی��ان و معتمران 
س��عي بلیغ دارند از لغو و اثم 
و ذنب و س��رانجام از هر خطأ 
فك��ري و خطیئه عملي مصون 

باش��ند.«
تذک��ر  نهای��ت،  در  و   
حاجی��ان،  ک��ه  ن��د  ا داده 
از  بای��د همانن��د بهش��تیان، 
کینه  ک��ه  بخواهند  خداون��د 
ق��رار  آنه��ا  دل  در  مومن��ی 
بََّنـا اْغِفْر َلَنا  داده نش��ود. َر
َوِلِْخَواِنَنـا الَِّذيَن َسـَبُقونَا 
ِباْلِيَمـاِن َواَل َتْجَعـلْ ِفـي 
آَمُنوا  ِللَِّذيـنَ  ِغاّلً  ُقُلوِبَنـا 
نَّـكَ َرؤوٌف َرِحیـٌم  ِإ بََّنـا  َر

)س��وره حش��ر، آیه 10(. 
خواهیم  م��ی  خداون��د  از 
اوصاف  به  تا  یاری مان کن��د 
پس��ندیده بهشتیان که همان 
مومن  حاجیان  مطلوب  کمال 
ره  و  ش��ویم  متص��ف  اس��ت 
توش��ه معنوی حج را در خود 

نهادینه س��ازیم.
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ادامه از صفحه اول
بیش��تر زائ��ران، نماینده ولی فقی��ه در امور 
ح��ج و زی��ارت را می شناس��ند و در مواجهه با 
بازدید سرزده و حضور بدون هماهنگی قبلی در 
جمع زئران، واکنش های مختلفی از خود نش��ان 
 دادن��د؛ برخی جلو آمده و از نماینده رهبر فرزانه 
انقاب التماس دعا دارند، بعضی می خواهند که 

سام شان را به مقام معظم رهبری برساند. 
حجت االسام والمس��لمین سید علی قاضی 
عس��کر از زائرانی که در مس��یر عبور ایشان قرار 
داشتند احوالپرسی می کرد و از برخی می پرسید 
که "حج اولی هس��تید؟" به هر حال، معموال حج 
اولی ه��ا، حس و حالی دیدن��ی دارند و در حج 
امس��ال بیش از 99 درصد زائ��ران، برای بار اول 

است که به حج تمتع مشرف می شوند.
نماینده ولی فقیه و سرپرس��ت حجاج ایرانی 
همچنی��ن در گفت وگو با چند تن از مس��ئوالن 
توزیع غذا در اقامتگاه زهرا الخیر، میزان رضایت 

آنان از کیفیت غذا را جویا شد و اینکه آیا توزیع 
غذای اضافه )س��ر ریز( برای زائ��ران دارند؟ وی 
در خاتمه برای ای��ن عوامل زحمت کش، آرزوی 

عاقبت بخیری نمود.  
حجت االس��ام والمس��لمین قاضی عس��کر 
در جم��ع زائ��ران تاکید ک��رد: از انتق��اد نگران 
نمی ش��ویم، اعتقاد داریم که انتقاد باعث بهبود 

امور می شود. 
سرپرس��ت حجاج ایرانی همچنین از مدیران 
کاروان ها خواس��ت تا جلس��ات شورای فرهنگی 
کاروان را منظم تش��کیل دهند و این ش��ورا در 
طول موس��م، فعاالن��ه عمل کن��د. همچنین از 
زائران نیز خواس��ت تا مشکات، درخواست ها و 
پیش��نهادها را در وهله اول به ش��ورای فرهنگی 
محل اس��تقرار خود منعکس کنند و در صورتی 
که مسئله با انعکاس شورای فرهنگی حل نشد، 
موض��وع را ب��رای پیگیری به بعثه یا س��تادهای 

سازمان حج و زیارت منعکس کنند.

بازدید سرزده در اولین شب حضور در مدینه 

سرپرست 
حجاج ایرانی 

از زائران 
خواست تا 

مشکالت، 
درخواست ها 

و پیشنهادها 
را در وهله 

اول به 
شورای 

فرهنگی 
محل استقرار 
خود منعکس 

کنند و در 
صورتی 

که مسئله 
با انعکاس 

شورای 
فرهنگی 

حل نشد، 
موضوع را 

برای پیگیری 
به بعثه یا 

ستادهای 
سازمان حج 

و زیارت 
منعکس کنند.

پیشنهاد برای جبران کاهش تعداد معینه ها
حجت االسام والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر و س��عید اوحدی، دیروز در جمع زائران کشورمان در 

اقامتگاه "مدینه هارمونی" حاضر شدند و در جریان وضعیت خدمت رسانی به آنها قرار گرفتند. 
برخ��ی زائ��ران حرم نبوی در جریان این بازدید، از کارگزاران حج خواس��تار ش��دند که طول دوران 
حضورشان در مدینه منوره افزایش یابد؛ رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به برنامه از پیش تعیین شده 
برای مدت اقامت زائران در مدینه و مکه، این درخواست زائران را برای زائران حج آتی قابل بررسی و کار 

کارشناسی دانست. 
در این بازدید، برخی از زائران زن نسبت به کاهش تعداد معینه ها در حج 92 انتقاد داشتند. در 
پاسخ، حجت االسام والمسلمین قاضی عسکر با اشاره به کاهش ظرفیت تعداد زائران در حج امسال 
افزود: تعداد حجاج کشورمان در حج امسال 20 درصد کاهش یافت بنابراین تعداد عوامل از جمله 
معینه ها کاهش یافت تا تعداد بیشتری زائر بتوانند حج بگزارند. نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج 
ایرانی خاطرنش��ان کرد: اگر محل اس��تقرار زائران نیازمند تعداد بیشتری معینه هستند، می توانند 
معینه هایی که در محل بعثه مستقر هستند را دعوت کنند تا ظرفیت بیشتری برای خدمت رسانی به 

زائران زن در حوزه پاسخگویی به مسائل شرعی ایجاد شود.

توافق ایران، عراق و ترکیه
عل��ی الریجان��ی رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در نشس��ت خبری 
مش��ترک خود با جمیل چیچک رئیس پارلمان ترکیه از توافق ایران، 
ترکی��ه و عراق مبن��ی بر اتخ��اذ راه  حلی سیاس��ی پیرامون تحوالت 

سوریه خبر داد.



امروز 14 هزار ایرانی میهمان مدینه هستند 
ام��روز، 31 ش��هریورماه هف��ده كاروان از جمه��وري 

اسالمي ایران عازم مدینه منوره مي شوند.
ب��ا ورود این كاروان ها، تع��داد زائران ایراني به 14 

هزار نفر خواهد رسید.

z a e r n e w s . c o m
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مسئول امور اس��كان زائران ایراني در ستاد 
مدینه منوره س��ازمان حج و زیارت اعام كرد 
ب��راي اس��كان زائ��ران ایراني كه ب��راي انجام 
اعمال و مناس��ك حج تمتع 92 وارد سرزمین 
وحي مي ش��وند، 2۵ اقامت��گاه در مدینه منوره 

اختصاص پیدا كرده است.
ب��ه گزارش پای��گاه اطاع رس��اني حج، 
مس��ئول امور اسكان زائران ایراني در ستاد 
مدینه منوره س��ازمان ح��ج و زیارت اعام 
ك��رد براي اس��كان زائران ایران��ي كه براي 
انجام اعمال و مناس��ك حج تمتع 92 وارد 
2۵ اقامتگاه در  س��رزمین وحي مي ش��وند، 

مدین��ه منوره اختصاص پیدا ك��رده اس��ت.
حبیب سیفي درباره جزئیات عملیات اسكان 
زائران ایران��ي در زمان حض��ور در مدینه منوره 
گفت: جهت س��هولت دسترس��ي زائ��ران ایراني 
به حرم ش��ریف نبوي و آس��ان شدن رفت و آمد 
آنها به مس��جد النبي )ص( و زیارت ائمه مظلوم 
بقیع علیهم السام، اقامتگاه هاي زائران ایراني به 
نحوي انتخاب شده اند كه در منطقه مركزي قرار 
داشته باشند. مسئول امور مسكن در ستاد مدینه 
منوره س��ازمان حج و زیارت افزود: در راس��تاي 
اسكان زائران ایراني حج تمتع 92 كه مدینه قبل 
هس��تند، در حدود 30 هزار تخت زائر در مدینه 

منوره پیش بیني شده است.
وي ب��ا بیان اینك��ه اقامتگاه ه��اي زائران 

ایراني در مدینه من��وره در پنج گروه قیمتي 
»2 ب«، »2 ج«، »3 ال��ف«، »3 ب« و »3 
ج« تعیین ش��ده اند، درب��اره تفاوت هاي این 
گروه هاي قیمتي تصریح كرد: این اقامتگاه ها 
از نظ��ر ش��كل و ش��مایل ظاه��ري، قدمت و 
می��زان دوري و نزدیكي به حرم ب��ا یكدیگر 
تف��اوت دارند اما در مجموع س��عي كرده ایم 
تا كلیه اقامتگاه ه��اي زائران ایراني را طوري 
انتخاب كنیم ك��ه رفت و آمد زائران به حرم 

نبوي با س��هولت بیش��تري انجام ش��ود.

بهداشت  كارشناسان  كاروان ها،  تمامي 
غذا و تغذیه دارند

در موس��م حج امس��ال ۶1 درصد زائران یعنی3۷ 
هزارو ۵00 نفر( بین 40 تا ۶0 سال سن دارند، 2۸ 
درصد )1۷ هزارو ۵00 نفر( نیز بین ۶0 تا ۸0 سال 
هستند، همچنین 10 درصد زائران )۶ هزار نفر( زیر 

40 سال و مابقي ۶00 نفر باالي ۸0 سال هستند.
ب��ه گزارش زائر، س��ید علي ری��اض، رئیس 
مركز پزشكي حج و زیارت گفت: حج تمتع یكي 
ازمهمترین مناس��ك و فرایض دیني مسلمانان 
اس��ت كه مي توان هر ساله بخشي از جوانان نیز 

حضور مي یابند.
رئیس مركز پزش��كي حج و زی��ارت، اظهار 
كرد: مركز پزشكي حج و زیارت به عنوان متولي 
سامت زائران بیت الحرام و عتبات عالیات است 
كه در این راستا تمهیدات ویژه اي را براي تمتع 

سال جاري تدارك دیده است.
ریاض بااشاره به این كه ارائه خدمات پزشكي به 
زائران و نوع تجهیزات پزشكي جمهوري اسامي 
در موسم حج موجب شد تا برخي كشورها الگوي 
پزشكي ایراني را براي ارتقا سامت حجاج خود 
اس��تفاده كنند، گفت: ۵10 نفر كادر بهداش��تي 
درماني نیز به حج اعزام مي شوند كه از این تعداد 
2۸0 پزشك عمومي و 230 نفر كادر درماني در 

دو بیمارستان مكه و مدینه هستند.
وي با بیان این مطلب كه نخس��تین تیم راه 
اندازي بیمارس��تان ها در ای��ام حج تمتع هفته 
گذشته اعزام شد، افزود: در ایام اعمال حج، یك 
كلنیك تخصصي در عرفات و منا مستقر خواهیم 
كرد. همچنین در مس��جد ش��جره ی��ك پایگاه 
اورژانس راه اندازي خواهد ش��د و در بین راه مكه 
و مدینه به نام ثلوم، پزش��ك به همراه تجهیزات 
حضور خواهند داشت. ریاض با تاكید به این كه در 
تمامي كاروان ها كارشناسان بهداشت غذا و تغذیه وجود 
دارد، تصری��ح كرد: از كل كادر درماني 40 متخصص 
و فوق تخصص در تمامي رش��ته هاي بیمارستاني و 
۵0 پزشك به ارائه خدمات پزشكي خواهند پرداخت. 
همچنین 10 پزشك عرب زبان و انگلیسي زبان وجود 
دارن��د تا در صورت لزوم و اعزام بیمار به مراكز درماني 

مراحل درماني زائر را پیگیري كنند.
رئی��س مركز پزش��كي حج و زی��ارت افزود: 
120تن دارو، تجهیزات پزش��كي به عربس��تان 

ارسال شده است.
حضور 1۰ درصدي جوانان در حج تمتع

ریاض در ادامه تصریح كرد: در موس��م حج 
امس��ال ۶1 درصد زائران )3۷ ه��زارو ۵00 نفر( 
بین 40 تا ۶0 سال س��ن دارند، 2۸ درصد )1۷ 
هزارو ۵00 نفر( نیز بین ۶0 تا ۸0 سال هستند، 
همچنی��ن 10 درصد زائران )۶ هزار نفر( زیر 40 

سال و مابقي ۶00 نفر باالي ۸0 سال هستند.

زائران در چند هتل مدینه اسكان دارند؟

حضرت آیت اهلل جوادی آملی
 جنب حرم،  هتل دارالرحمه

۰595975376 - ۰595976287 

حضرت آیت اهلل شبیری زنجانی
 العزيات، پشت مسجد بالل، جنب مجموعه تعاون

۰543137774 - ۰5697۰۰152 - 8242۰42

حضرت آیت اهلل حائری
العزيات، شرق مسجد بالل مقابل ساختمان 
ابوحمدون - ۰563767۰68 - ۰5454۰۰1۰2

حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی
 العزيات، پشت مسجد بالل - ۰542۰44715

حضرت آیت اهلل حکیم 
 العزيات، شرق مسجد بالل

۰535528966 - ۰5۰38۰2499 - ۰53۰9325۰3

حضرت آیت اهلل فیاض
 العزيات، شرق مسجد بالل عمارت سالم راشد

۰545736847

حضرت آیت اهلل سبحانی
العزيات، جنب مجموعه تعاون، طبقه همکف

۰5834۰2149

حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی
 باب العوالی شارع علی ابن ابیطالب)ع(، روبروی بعثه مقام معظم رهبری

۰5۰34۰7556 - ۰5۰۰881246 - 8387126

حضرت آیت اهلل سیستانی
العزيات، شرق مسجد بالل، منزل حسن مسلم الزير

۰5537۰3117 - 8224739 

حضرت آیت اهلل موسوی اردبیلی
 باب العوالی شارع علی ابن ابیطالب)ع(، روبروی بعثه مقام معظم رهبری

۰5319711۰7 -۰568141644

حضرت آیت اهلل شاهرودی
 العزيات، جنب جوهره العزيات، ساختمان سبطی صالح  

۰532832235

حضرت آیت اهلل نوری همدانی
 العزيات، شرق مسجد بالل، منزل ابوسامی

۰543218547 

حضرت آیت اهلل وحید خراسانی
 العزيات، پشت مسجد بالل ۰5۰76586۰3 - ۰5۰7658۰16 - ۰5۰8179154 - ۰5۰8179۰85

نشانی بعثه های مراجع عظام تقلید) دامت برکاتهم( در مدینه منوره ) حج تمتع 1392(



سریع ترین دعایی که اجابت می شود
امام محمدباقر)ع( فرمودند: دعاي انس��ان پش��ت سر برادر دیني اش ، 

نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است .

یادگار

9 کلید برای حفظ قرآن
ن��ام  حف��ظ،  از  قب��ل   -1
س��وره ی مورد نظر را به خاطر 
سپرده، س��پس به حفظ سوره 

اقدام کنید.
2� بهت��ر اس��ت از جزء 30 

قرآن برای حفظ شروع کنید.
حف��ظ  آی��ات  تک��رار   �3
ش��ده ب��رای دیگ��ران، جهت 
اش��تباهات  از  جلوگی��ری 
احتمالی بس��یار مفید اس��ت؛ 
زی��را صحیح خوان��دن، مقّدم 

بر حفظ اس��ت.
4- در تمرین و تکرار آیات، 
نباید از قرآن زیاد استفاده شود؛ 
بلکه بع��د از چند ب��ار خواندن 
یک آی��ه از روی قرآن، باید آیه 
از حف��ظ تک��رار ش��ود و هرگاه 
قس��متی از آن فراموش ش��د، 
بای��د از ذهن کمک گرفت و در 
صورتی که به یاد نیامد، به قرآن 

مراجعه شود.
۵� بعد از حفظ یک س��وره، 
م��دت زمانی که ص��رف حفظ 
قرآن می ش��ود، باید دو قسمت 
ش��ود: یک قس��مت برای حفظ 
آیات جدید و یک قسمت برای 

تکرار آیات حفظ شده.
ه��ای  روش  از  یک��ی   �۶
حف��ظ قرآن، نوش��تن با دقت 
و س��پردِن ب��ه ذهن اس��ت و 
امام صادق- به همی��ن دلیل 

علی��ه الس��ام- فرم��وده اند: 
»بنویس��ید! زیرا تا ننویس��ید 

حفظ نخواهید ش��د«. 
۷- گ��وش دادن ب��ه ن��وار 
ترتیل قاری��ان معروف حافظ را 
در تسلط یافتن بر قواعد تجوید 
ی��اری کرده و در مس��یر حفظ 

کمک می کند.
م��واردی ک��ه بای��د از آنها 

دوری کرد
1� نا امیدی: هیچ گاه نباید 
نا امید ش��د و باید دانست که با 
پش��تکار و اراده ی قوی اس��ت 
که عده ای توانسته اند به مقام 
های باال برس��ند و حافظ قرآن 

شوند.
2� نبای��د در حف��ظ ق��رآن 
عجل��ه ک��رد؛ زی��را نگ��ه داری 
محفوظات قرآنی، مش��کل تر از 
حفظ قرآن اس��ت و این نیاز به 

پشتکار و استمرار دارد.
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زائر باید به حقیقت نیت خود پیش از سفر، توجه 
داشته باشد؛ هر عبادتي که با نیت صادقانه و براي 
خدا انجام گیرد، عبادت واقعي محسوب مي شود و 
شایستة قبولي درگاه حق بوده، مستوجب پاداشي 
عظیم است. عبادت، اگر خالصانه و به قصد فرمان 
بردن از حق صورت گیرد، به تکلیف عمل ش��ده 
و اگر غیر از این باش��د،  مش��ّقت و زحمتي بدون 
پاداش از انس��ان صادر ش��ده و قاب��ل قبول حق 
نخواه��د بود و در نهایت در پروندة عمل به عنوان 

اداي تکلیف ثبت نمي شود. و به فرمودة 
)َو َقِدْمنـا ِإلي ما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلناُه 

َهباًء َمْنُثورًا(؛ )فرقان/ 23(
»و ما به بررس��ي و حسابرس��ي هر عملي که 
به عنوان عم��ل خیر انجام داده ان��د مي پردازیم، 
 پ��س همة آنه��ا را ]که به نی��ت غیرخالصانه و به 
ری��ا و خودنمای��ي انجام گرفته[ غب��اري پراکنده 

مي سازیم«
زائر باید با توجه به خدا و قیامت و الگو گرفتن 
از اولی��اي اله��ي به ویژه انبیا و اه��ل بیت )علیهم 
السام( نیتش را خالص قرار دهد و آن را آلوده به 
ه��واي نفس ننماید و در این عبادت جز به »وجه 

اهلل« نظري نداشته باشد:
)ِإنَّمـا ُنْطِعُمُكـْم ِلَوْجِه اللَِّ ال ُنِريـُد ِمْنُكْم 

َجزاًء َوال ُشُكورًا(. )انسان/ 9(
باري، هدف زائر بیت اهلل الحرام نباید سیاحت،  
تجارت،  اس��تراحت، تماش��اي مملک��ت دیگر و... 
باش��د؛ چرا که به پیکرة معنویت این سفر خدشه 
وارد مي ش��ود. در هر صورت اگ��ر عمل،  حرکت، 
کوشش و انجام مسؤولیت بر نیت پاک و صادقانه 
اس��توار باش��د، ماندني اس��ت و شایس��تة قبولي 
حض��رت حق!  و پاداش ب��زرگ و اجر عظیم برآن 

مقرر خواهد شد. 
امام سجاد )علیه السام( در این باره مي فرماید:

»ال َعَمَل ِااّل ِبِنیٍَّئ«؛
عمل جز با نیت واقعي تحقق پیدا نمي کند،  )و 

عمل بدون نیت صادقانه عمل نیست(
»نیت« به منزلة ریش��ة عمل اس��ت و درخت 
عمل با نیت پاک و خالصانه و صادقانه میوة ابدي 
مي دهد. از این رو، رسول خدا )صّلي اهلل علیه وآله( 
نی��ت مؤم��ن را از عملش بهت��ر مي داند. حضرت 
صادق )علیه السام( از رسول خدا )صّلي اهلل علیه 

وآله( روایت مي کند:
ُة الکاِفِر  »ِنیَّـئ الُمْؤِمِن َخْیٌر ِمـْن َعَمِلِه َوِنیَّ

ِتِه«؛  َشرٌّ ِمن َعَمِلِه َوُکلُّ عاِمٍل َيعَمُل َعلي ِنیَّ
»نیت مؤمن از عملش بهتر اس��ت و نیت کافر 
از عملش بدتر و هر عمل کننده اي براساس نیتش 

عمل مي کند«.

ت ـّ نی
را خــالص کنید

لزوم مواجهة محترمانه با 
زائران كشورهاي مختلف

حاجی! الگو باش
زائ��ر ایراني که پیرو مکتب اهل بیت و 
معروف به »ش��یعة آل محّمد« است،  
به س��رزمیني وارد مي شود که بخش 
عم��ده اي از زائران��ش پی��رو مذهب 
شافعي، مالکي، حنبلي، حنفي، زیدي، 

اسماعیلي و ... هستند. پس شیعه باید 
در این س��فر، خود را نمایندة رس��ول 
خ��دا )صّلي اهلل علیه وآل��ه( و امامان 
معصوم )علیهم السام( و سفیرقرآن و 
مکتب اهل بیت )علیهم السام( قلمداد 
کند. باید در این سفر، با اخاق، کردار، 
رفت��ار و عباداتش زین��ت اهل بیت و 
باعث خوش��حالي قلب پیامبر )صّلي 
اهلل علیه وآل��ه( و حضرت زهرا)س( و 

ائمه باش��د. زائر خانة حق باید نسبت 
به دیگر زائران � که با او هم مس��لک 
نیستند � با مهر و محبت برخورد کند، 
در سام دادن به آنان پیش قدم شود، 
اگر در ص��ف جماعت مس��جدالنبي 
)صّلي اهلل علیه وآله( و مس��جدالحرام 
کن��ار آنان قرار گرف��ت، از روي مهر و 
محبت به آنان س��ام کن��د و با آنان 

مصافحه نماید.

زائر باید 
به حقیقت 
نیت خود 

پیش از 
سفر، توجه 

داشته باشد؛ 
هر عبادتی 

که با نیت 
صادقانه و 
برای خدا 

انجام گیرد 
واقعی 

محسوب 
می شود.

استاد حسین انصاریان

هدف زائر بیت اهلل الحرام نباید سیاحت،  
تجارت،  استراحت، تماشاي مملکت دیگر و 

امثال اینها باشد؛ چرا که این قبیل اهداف به 
پیکرة معنویت این سفر خدشه وارد مي سازد.

اخلاق و آداب



z a e r n e w s . i r
تواضع و فروتنی چیست؟

امام هادی)ع( فرمودند: تواضع و فروتنى چنان اس��ت که 
5با مردم چنان رفتار کنى که دوست دارى با تو رفتار کنند. یکشنبه 31 شهریور1392 -   شماره 4
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مرقد مطهر زهرا)س( خانه ایشان است

من آزموده ام در هر قریه ای که یک امامزاده 
باش��د روی دیان��ت م��ردم اثرگذار اس��ت. 
م��ردم روزهای آخر هفت��ه گاه و بیگاه برای 
زی��ارت و اس��تغفار می آین��د و همی��ن انوار 
الهی که مش��تق از نور رس��ول اکرم اس��ت 
نقاط مختلف کش��ور ما را منور کرده است . 
حض��رت زهرا)س( در خطبه خود قریب این 
جمل��ه را دارد که تکریم فرزندان رس��ول اهلل 
تکری��م پیامبر اکرم اس��ت و تکریم آنها این 
اس��ت که مرقد اینه��ا آباد و در کن��ار اینها 
فرهنگ س��رایی باش��د که جوانان ما به نحو 
احس��ن از آنها در باال ب��ردن دین و فرهنگ 

به��ره ببرن��د.
ه��ر ملکی ک��ه در آنجا اقامه نماز ش��ده و 
تسبیح خداوند ش��ده، آن بیوت محترم است 
و م��ن در رد وهابیون اس��تدالل کردم که قبر 
پیامبر اک��رم )ص( خانه پیامبر اکرم اس��ت و 
در همان جایی که جان س��پرده اس��ت، دفن 

شده است.
قبر زهرا)س( خانه زهراس��ت؛ هنگامی که 
آیه »َأِذَن اللَّـُه َأن ُترْ َفَع....« نازل شد مردی 
عرض کرد یا رسول اهلل ما هذه البیوت؟ پیامبر 
فرم��ود: بی��وت االنبیاء. س��یوطی می نویس��د 
خلیفه اول بلند و پرس��ید ش��د یا رس��ول اهلل 
خانه علی هم همینگونه اس��ت، پیامبر فرمود 
بلی. بنابراین حتی تکریم امامزاده ها هم تکریم 

انبیا و اولیاست و حفظ اصالتهاست.
ه��م اینک اگر ش��ما ب��ه فرانس��ه بروید و 
بپرس��ید مس��یحی هس��تید می گویند بله اما 
مس��یحی شناس��نامه ای ولی قلبا نیستیم چرا 
که اثری از مس��یح نیس��ت. خدای ناکرده اگر 
آثار اس��ام را از بین ببریم ما هم به سرنوشت 
مس��یحیان مبت��ا می ش��ویم و بع��د از چند 

صدسال می گویند از کجا 
معلوم ک��ه پیامبری در 
مکه مبعوث شده و به 
مدین��ه مهاجرت کرد 
واز ای��ن قبیل. لذا باید 
این آثار را حفظ کرد 
تا بتوانی��م از وجود 
آنها به��ره گرفته و 

بتوانی��م اصالتهایمان 
را حفظ کنیم.

 آیت اهلل جعفر سبحانی

آیه، آیه آش��نائي اس��ت كه در نماز دهه ذي الحجه، اه��ل عبادت بارها 
ن��د. مضمون آیه، مواعده خداي تعالي با موس��ي كلیم اس��ت  ت��اوت كرده ا
بتدا س��ي ش��ب بود و گویي موس��ي كلیم بار الزم نبس��ته اس��ت و به  كه ا
كمال الیق نرس��یده اس��ت. لذا مواعد ده ش��ب دیگر تتمیم تا كمال و بهره 
الزم ب��راي موس��ي حاصل ش��ود. ای��ن مجموع��ه چهل ش��ب در عرف اهل 
عرف��ان به اربعین كلیمي ش��هره ش��ده اس��ت و س��الكین طری��ق معرفت از 
ای��ن اربعین بهره ها برده و مي برن��د. اینجا مطالب��ي مطرح مي گردد. یكي 
موض��وع اربعین و خود ع��دد چهل و چله گرفتن در یك ن��گاه كلي تر یكي 
از عل��وم اله��ي كه رمز و رازهاي ف��راوان دارد و بعضي آن��را از علوم غریبه 
)كله س��ر( دانس��ته اند. علم الحروف و االعداد اس��ت و محی��ي الدین عربي 
هم رس��اله س��نگیني ب��ه همین ن��ام تحریر كرده اس��ت و در فرهنگ دیني 
م��ا هم اعم��ال و عبادات و اذكاري كه متعلق به اعداد خاصي ش��ده اس��ت 
فراوان اس��ت از عدد در ركع��ات نمازهاي فریضه و ِضع��ف آن در نمازهاي 
نافل��ه و ع��دد لبیك ها در تلبیه و عدد اش��واط در طواف و س��عي و رمي و 
ع��دد تس��بیحات حض��رت زهرا )س( گرفت��ه تا عدد آس��مان ها و زمین كه 
مبناي اهل نظر بر این اس��ت كه كتاب تكوین هم ش��كل گرفته اعداد اس��ت 

. و تا برس��یم به عّدة الش��هور عنداهلل اثني عش��ر ش��هرًا
 درباب عدد اربعین هم مرحوم صدوق الطائفه در كتاب شریف "خصال "باب اربعون 
مي گش��اید و روایاتي عرش��ي از حضرات معصومین علیهم السام عنوان مي نماید و 
بالنتیجه اربعین هم عدد كمال و هم عدد كامل اس��ت. این است كه كسي كه چهل 
روز خالصًا خدایي بشود قلبش نوراني و چشمه هاي حكمه از قلبش بر زبانش جاري 
مي گردد و تحفظ بر چهل حدیث آدمي را در قیامت، فقیه و عالم مبعوث مي سازد.

پیامب��ر فرمود: "من حفظ علي امتي اربعین حدیثا بعثه اهلل یوم القیمه فقیها عالما"، 
لذاس��ت كه امام راحل قدس س��ره اربعین حدیث نوش��ته اند و به قول مرحوم حاج آقا 
ب��زرگ تهراني)ره( در الذریع��ه، اربعین حدیث از اربعین تجاوز كرده اس��ت. بگذریم در 
دس��تورالعمل هاي كّملین هم تأكید بر اربعین فراوان بوده است. مرحوم آقاي سیدعلي 
آقاي قاضي )رضي( تأكید بر چهل شب جمعه كربا رفتن چهل چهارشنبه مسجد سهله 
رفتن داش��ته اند. و عامان با آن حّظ و نصیب هاي فراوان برده اند. اس��تاد الهي آیت اهلل 
حسن زاده آملي كه یادش بخیر باد، اجمالي را از مرحوم عامه طباطبایي قدس سره در 
هزار و یك نكته آورده اند كه تفصیل آنرا بعضي از صاحبان سر مرحوم عامه نقل فرمودند.

يار ما كز سر او گشت سردار بلند
جرمش آن بود كه اسرار هويدا مي كرد

زماني كه در نجف اش��رف تحت تعلیم و تربیت مرحوم آیت اهلل قاضي بودم شبي 
ا "رس��یدم كه خداي تعالي  نظ��ر به قامت قرآن كردم به كریمه" َورَ َفْعَناُه َمَكانًا َعِلیًّ
درباره ادریس نبي مي فرماید ما جناب ادریس را به مكاني و مكانتي بسیار رفیع باال 
بردیم. هوس كردم چرا ادریس به معراج برود من نروم. چه هوسي و عجب هوسي !!! 

گوشه مدرسه رها كردم به قول امام راحل: 
در میخانه گشائید برويم شب و روز

كه من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم 

سلسله مقاالت ذوقي درباره »شب های چهل گانه« )1(

ریاضت
َوَواَعْدَنا ُموَسٰى َثاَلِثیَن َلْیَلًة َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشرٍ  َفَتمَّ ِمیَقاُت رَ بِِّه َأرْ َبِعیَن َلْیَلًة 

مجموعه چهل 
شب در عرف 
اهل عرفان 
با اربعین 
كلیمي شهره 
شده است و 
سالكین طریق 
معرفت از 
این اربعین 
بهره ها برده و 
مي برند

محمدحسین قرني



زحمت برای آخرت
امام سجاد)ع( فرمودند: دوستان و اولیاء خدا در فعالّیت های دنیوی خود را برای دنیا به زحمت نمی اندازند و 

خود را خسته نمی كنند  بلكه برای آخرت زحمت می كشند.

زائر گرامي! با مطالعه و به كارگيري توصيه هاي 
مربوط به راهنمای  سفر، ضمن كاهش آسيب ها 
و خط�رات احتمالي، فرصت اس�تفاده هر چه 
بهتر از معنويت و ترقي و تعالي روحي را براي 
خ�ود و همراهانتان فراهم آوريد چه بس�ا در 
م�واردي، كم توجهي يك زائر به اين توصيه ها 
مي تواند ش�يريني اين س�فر معنوي را به كام 

همه تلخ كند. 

امنیت در سفر
في  ضا ا طاعات  ا ن��ه  هرگو دن  ا د ز  ا   
ن  ا یر ا ر  طاعات ش��خصي خود د ی��ا ا
 . . ني و تلفن، ش��غل و . ز قبیل، نش��ا ا
تلفن  و  ني  نش��ا ف��ًا  صر و  ري  ا خ��ودد
ش��هر  در  ا  ر خود  مت  قا ا محل  هت��ل 
عام  ا معظمه  مك��ه  یا  ه  منور مدین��ه 

فرمایی��د.
و  ف��ي  اضا بح��ث  هرگون��ه  ز  ا   
یادرگی��ري فیزیكي ب��ا مأموران بطور 

اكی��د خ��ودداري.

رعایت بهداشت
  دس��ت هاي آل��وده و ناخن ه��اي بلند 
منبع انتش��ار آلودگي و باعث ابتا به انواع 
بیم��اري هاي واگیردارند  با اس��تحمام و 
شس��تن و تعو یض لباس، از اذیت ش��دن 
هم كاروان��ي هاي خ��ود جلوگیري كنیم  
مس��واك زدن مرت��ب و حفظ بهداش��ت 
ده��ان و دن��دان س��فر راحت ت��ري را به 
ارمغ��ان م��ي آورد.  مص��رف ب��ه اندازه و 
پرهیز از پرخوري سامت شما را در طول 

س��فر تضمین مي كند. 

بهداشتی امنیتی
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حج، مظهري از مظاهر توحید است و هدف از تشریع آن، پرستش خداي یگانه، و انجام عمل خالص 
براي اوست، از این رو در قرآن آمده است: 

اِئِفیَن َواْلَقاِئِمیَن  رْ  َبْیِتـيَ ِللطَّ ْأنَا ِلِْبرَ اِهیَم َمَكاَن اْلَبْیِت َأن الَّ ُتْشـِر ْك ِبي َشـْیًئا َوَطهِّ  َوِإْذ َبوَّ
ُجوِد؛ »و هنگامي که ابراهیم را در مکان این خانه فرود آورده، جاي دادیم )او را فرمان دادیم( که با  ِع السُّ َوالرُّ كَّ

من چیزي را ش��ریک مدار و خانه ام را براي طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع و س��جود کنندگان پاک 
نماي.« 

حضرت ابراهیم )علیه الس��ام( نیز در قرآن رمز توحید و ش��کننده بت ها و سمبل مبارزه با شرک 
معرفي شده است. 

حج پذیرش دعوت خداوند، و پیمودن صراط مستقیم او است و حاجي با اظهار 
لبی��ک، پذی��رش دعوت خدا را اعان نموده، خود را ب��ه انجام فرموده هاي الهي 

مکّلف مي سازد . 

ح��ج پایگاه اعان مخالفت مس��لمانان با جه��ل و آثار بجاي مانده از دوران جاهلیت اس��ت. 
هم��ان کاري که رس��ول خدا )صّلي اهلل علیه وآله( انج��ام داد و آن را در خطبه حجه الوداع بیان 

فرم��ود . 

حج پیوند جامعه اس��امي در عصر حاضر با صدر اس��ام و یادآور خاطرات شکوهمند آن دوران شیرین و 
سرنوشت ساز است، بخصوص دو شهر مکه و مدینه که وجب به وجب آن مملّو از خاطرات تلخ و شیرین 

آن روزگار سراسر شرف و فضیلت است. 

حج تجّلي بخش برادري، برابري و وحدت اس��امي اس��ت و جلوه عیني این حدیث ش��ریف است که: »الناس من آدم و آدم من تراب، ال 
فضل العربي علي أعجمي و ألبیض علي أسود ااّل بالتقوي.« 

یازده رمز حج
حجت االسالم و المسلمین قاضی عسکر
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سه خصلت مومن
امام جواد )ع( فرموند: مؤ من در هر حال نیازمند به س��ه خصلت اس��ت: توفیق از طرف خداوند متعال، واعظى 

از درون خود، قبول و پذیرش نصیحت كسى كه او را نصیحت نماید.

بانوان در حرم
بانوان محترم توجه داش��ته باشند برخی 
مواقع هنگام ورود  به حرم ش��ریف نبوي 
در بازرس��ي های��ي ك��ه انجام مي ش��ود 
از همراه داش��تن گوش��ي تلف��ن همراه، 
دوربین عكاس��ي و وسایل اضافي ممانعت 
مي شود و چون این عمل بدون سازمان 
و برنامه ری��زي انجام مي ش��ود احتمال 
اف��راد فرص��ت طلب و  س��وء اس��تفاده 
مفقود ش��دن و یا حتي س��رقت گوشي 

هاي زائرین ممکن اس��ت. 

اقامت در هتل
زائران عزیز س��عی کنند پس از رس��یدن 
به هتل محل اقام��ت، ضمن تحویل كلید 
ات��اق و توجه به توصیه هاي مدیركاروان، 
كارت نشاني هتل یا ساختمان را دریافت 
كنی��د و براي پیش��گیري از س��رقت  هاي 
احتمالي كه ممكن اس��ت از داخل اتاق ها 
ص��ورت پذیرد، براي نگه��داري از پول و 
اش��یاء قیمت��ي همراه خ��ود، از صندوق 
امانات كه ممكن اس��ت در اتاق مدیر یا 

س��الن هتل باش��د، اس��تفاده كنند. 

کارت تلفن 
اطاع��ات اضافي گوش��ي را تخلیه كنید.   
در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن 
خ��ط ایران��ي موبایل بدون ف��وت وقت با 
مراجعه به دفاتر مخابراتي ایران مس��تقر 
در س��تادهاي مكه مكرمه و مدینه منوره 
نس��بت ب��ه قطع)س��وزاندن( خ��ط خود 
اقدام كنید.  به هی��چ وجه به تماس هاي 
ناش��ناس پاس��خ ندهید.    توجه به نكات 
ویژه پیش��گیرانه را همواره به همس��فران 

خود متذكر ش��وید.

مخابراتیاقامتیبازرسی
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حج ُمَطّهر روح آدمیان است. انسان هاي آلوده به عصیان و گناه با حضور در سرزمین وحي، بخصوص عرفات، از گذشته سیاه خود اظهار 
پشیماني نموده، خود را از گناه شستشو مي دهند و تربیت شده به موطن خویش بازمي گردند . 

حج جایگاه تربیت انس��ان ها اس��ت. حاجیان با ترک زندگي و خانه و کاش��انه و زن و فرزند و پذیرش زحمت و رنج، خویشتن را از رفاه 
زدگي و دنیا خواهي، جدا مي سازند و خود را براي پذیرش سختي ها در مسیر تحقق آرمان هاي الهي آماده مي کنند. 

حج یادآور صحنه هاي حضور انس��ان ها در قیامت و صحراي محش��ر است. لباسي چون کفن مردگان بر تن کرده، در صحرایي به دور از 
امکانات ش��هري وقوف مي نماید و کس��ي جز خدا فریادرس او نیست. در نتیجه مي تواند گوشه اي از هیجان و ترس و اضطراب آنچه را 

که انسان در آینده با آن روبروست به نمایش بگذارد. 

حج تمرین بریدن از شهوات و گناهان و هواهاي نفساني است احرام به حاجي مي آموزد تا از پاره اي گناهان دوري کند و فرمانبري و 
دوري از معصیت را تمرین نماید. 

خداي متعال در قرآن کریم فرموده است: 
؛  »حج ماه هایي معین است، پس هر کس در این  ْعُلوَماٌت َفَمن َفرَ َض ِفیِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل رَ َفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ اْلَحجُّ َأْشُهرٌ  مَّ

ماه ها حج بجاي آورد )این را بداند( که آمیزش، زشتکاري و مجادله در حج نیست. 

حج تمرین نظم است. خداوند به حاجي مي آموزد که حتمًا طواف را از حجراالسود آغاز نماید. با شکل خاصي طواف کند. نماز را پشت 
مقام ابراهیم بخواند. سعي را حتمًا از صفا شروع به مروه ختم نماید و . . . 

حج، فراخوان گردهمایي همه نیکان و پاکان و کنگره بین المللی مسلمانان است که قرآن کریم می فرماید: »َوَأذِّن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ 
َيْأُتوَك رِ َجااًل َوَعَلٰى ُكلِّ َضاِمرٍ  َيْأِتیَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِمیٍق لَِّیْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم«؛ »و در میان مردم بانگ حج بردار تا پیاده یا سواره 
از هر راه دوري بس��وي تو آیند و در آنجا منابع بس��یار براي خود فراهم بینند.« و باالخره حج از این راز و رمزها و درس ها فراوان دارد. 
امی��د آن ک��ه تمامي حاجیان با این نگرش ب��ه حج بروند و در دریاي مّواج رحمت حق، خود را از گناهان بیاالیند و تربیت ش��ده براي 

ساختن جامعه اي اسامي و نمونه به شهرها و کشورهاي خویش بازگردند .
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سعادتمند واقعی
حضرت زهرا سالم اهلل علیها فرمودند: همانا سعادتمند)به معنای( کامل و 
حقیقی کسی است که امام علی)ع( را در دوران زندگی و پس از مرگش 

دوست داشته باشد.

خداوند به 
پیامبرش 

فرمان داده 
تا در کارها 

با مردم 
روشن ضمیر 
و اهل تجربه 

مشورت کند

استاد حسین انصاریان

استطاعت با قرض
کس��ی که هزین��ه رفتن به 
ح��ج را در اختی��ار ن��دارد ام��ا 
می تواند قرض بگیرد و س��پس 
به سادگی قرض خود را ادا کند 
واجب نیست که خود را با قرض 
گرفتن مس��تطیع کن��د. اما اگر 
بگیرد حج بر او واجب می شود.

حکم بقا بر تقلید میت
 بق��ا بر تقلید می��ت حتی در 
مس��ائلی که تا کنون مکلف به آن 
ها عمل نکرده جایز و مجزی است.

معیار در مسح پا
ش��خصی که بر اثر جهل به 
مس��اله مس��ح پا را تا برآمدگی 
روی پا م��ی کش��یده اعمالش 
نس��بت به گذش��ته محکوم به 
صحت اس��ت ولی بعد از این تا 

مفصل ساق مسح نماید.
حکم مو، ناخن مصنوعی

سـئوال: در آرایش��گاه زنانه 
روی مو ناخن یا مژه کار می کنند. 
مثا موی مصنوعی کاش��ته می 
شود یا ناخن مصنوعی روی ناخن 
اصلی می چسبانند و مانند آنها. 
حکم ای��ن کار برای آرایش��گر و 

آرایش شونده چیست؟
جـواب: فی نفس��ه مانعی 
ن��دارد البت��ه بای��د از نامح��رم 
پوش��انده ش��ود و برای غسل و 
وض��و اگر رفع حاج��ب حرجی 
و موجب مش��قت باش��د حکم 

جبیره مترتب است.
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مش��ورت با دیگ��ران به ویژه با اه��ل تجربه و 
اندیش��مندان،  از  نظرخواه��ي  و  خردمن��دان 
کاري پس��ندیده و عمل��ي م��ورد رضایت حق 

است.
مش��ورت با دیگران از چنان ارزش و اعتباري 
برخوردار اس��ت که خ��داي مهرب��ان در قرآن به 
پیامب��رش فرمان مي ده��د تا در کاره��ا با مردم 
روش��ن ضمیر و اهل تجربه مش��ورت کند؛ با این 
که مي داند پیامبر )صّلي اهلل علیه وآله( عاقل ترین 

انسان هاست. 
ارزش مشورت به اندازه اي است که از صد و 
چهارده سورة قرآن، یکي از آنها شورا )مشورت( 
نام گذاري شده و در آن سوره، ویژگي هاي اهل 
ایم��ان را به ای��ن صورت بازگ��و مي کند: توکل 
و اعتم��اد برخ��دا، اجتن��اب و دوري از گناهان 
کبیره و زش��ت کاري، عفو و گذش��ت به هنگام 
خش��م، اطاعت از خدا و اجاب��ت دعوت حق، به 
پا داش��تن نماز، مشورت در کارها، انفاق در راه 
خدا از آنچه روزي آنان ش��ده، یاري خواستن از 
مؤمنان و هم کیش��ان، هنگامي ک��ه در معرض 
ظلم و س��تم واقع مي ش��وند، اجتن��اب از یاري 

خواس��تن از بیگانگان و...
امیرمؤمنان )علیه السام( مي فرماید:

هنگام��ي که پیامبر )صّل��ي اهلل علیه وآله( مرا 
براي تبلیغ اسام به یمن فرستاد، به من فرمود:

»َيا َعِليُّ َما َحاَر َمِن اْسـَتَخاَر َواَل َنِدَم َمِن 
اْسَتَشار«؛ 

»اي علي! کس��ي که از خدا درخواس��ت خیر 
و خوب��ي ک��رد، س��رگردان نش��د و کس��ي که با 
دیگران در کارهایش به مشورت نشست، پشیمان 

نگشت«.
زائر، به ویژه کس��ي که س��فر اول اوس��ت، 
باید با اهل خرد و آناني که در این س��فر چند 
پیراه��ن بیش از او پاره کرده اند، دربارة صرف 

عمر گران بهایش و رفت و آمدش به حرم هاي 
مدین��ه و مک��ه و دربارة بهره ب��رداري بیش از 
پی��ش مش��ورت کند، تا ب��ه عبادت��ي کامل و 
زیارت��ي جامع و مناس��کي قابل قبول دس��ت 
یابد؛ چرا که ممکن اس��ت این س��فر، اولین و 
آخرین س��فر حّجش باش��د و دیگر بار، هرگز 

اتف��اق نیفت��د!
اما همان گونه که اش��اره ش��د، ب��ا خردمندان 
و دلس��وزان باید مش��ورت کرد؛ نه ب��ا همه کس! 
مشورت با برخي، انسان را دچار زیان و محرومیت 

از فیوضات الهي مي کند.
رسول خدا )صّلي اهلل علیه وآله( به امیرمؤمنان 

)علیه السام( مي فرمود:
»اَل ُتَشـاِوْر َجَبانـًا َفِإنَّـُه ُيَضیِّـُق َعَلْیـَك 
اْلَمْخَرَج َواَل ُتَشـاِوِر اْلَبِخیـَل َفِإنَُّه َيْقُصُر ِبَك 
َعْن َغاَيِتَك َواَل ُتَشاِوْر َحِريصًا َفِإنَُّه ُيَزيُِّن َلَك 

َها« ؛  َشرَّ
»ب��ا ترس��و مش��ورت مک��ن؛ زی��را او راه حل 
مش��کات را برتو تنگ مي کند، با بخیل مشورت 
نداشته باش؛ زیرا تو را از هدف مثبتت بازمي دارد، 
با حریص به مشورت منشین؛ زیرا او طمع و آز را 

در نظرت نیکو جلوه مي دهد«.
حضرت صادق )علیه السام( مي فرماید:

َيْخَشـْونَ اللََّ َعزَّ  »َشـاِوْر ِفي َأْمِرَك الَِّذيَن 
«؛   َوَجلَّ

»در کارهاي خود با کساني مشورت کن که از 
عظمت خداي عزوجل در هراس اند«.

ارزش مشورت 
با خردمندان
خودکامگي در تصمیم، استبداد رأي 
و نظر، و خود را در همة امور دانا و 

متخصص دانستن، کاري است که انسان را 
دچار زیان هاي سنگین و عواقب سوء و 
گاهي خسارت هاي جبران ناپذیر مي کند.

        استفتاء

تلفن استفتائات:
۰5371۰۰4۰1 - ۰5371۰۰45۰
واحد خواهران: ۰5371۰124۰

آیـت اهلل صافـی: دانش 
پژوهان باید ملت اسالم را 

به عزت برسانند
آی��ت اهلل صاف��ی گلپایگانی 
در پیامی به مناسبت بازگشایی 
تاکی��د ک��رد: هی��چ  م��دارس 
وس��یله ای برای غلبه و پیروزی 
بر استکبار و اس��تبداد، قوی تر 
از علم نیست. این مرجع تقلید 
دانش پژوهان  است:  یادآورشده 
هستند که باید ملت اسام را به 
مجد و عزت دیرین و بیشتر از آن 
برس��انند. وی در این پیام نوشته 
است: شأن معلم و متعلم، همان 

شأن مولی و عبد است.
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مسجد ذو قبلتین 
پیامبر )صّلي اهلل علیه وآله( در شانزدهمین یا 
هفدهمین م��اه از هجرت، در میان قبیله بني 
سلمه و مسجد آنان به نماز ایستاد. آن حضرت، 
به وی��ژه ش��ب ها از خداوند مي خواس��تند تا 
مس��لمانان را از س��رزنش یهودیان برهاند. به 
روایتي، در روز دوشنبه، نیمه ماه رجب، میان 
نماز ظهر، آیات تغییر قبله بر پیامبر )صّلي اهلل 

علیه وآله( نازل شد: 
��ماِء    َق��ْد َن��ري َتَقلُّ��َب َوْجِه��َك ِفي السَّ
َفَلُنَولَِّینَّ��كَ ِقْبَل��ًة َتْرضاها َفَولِّ َوْجَهَك َش��ْطَر 

اْلَمْسِجِد اْلَحراِم .... )بقره : 144 ( 
پیامب��ر خ��دا، هنگام نزول ای��ن آیات، در 
حال��ي كه دو ركع��ت از نماز ظه��ر را خوانده 
بودند، به صورت نیم دایره برگش��تند و رو به 
سمت جنوب كردند. لذا مردان درمكان زنان؛ 
یعن��ي صفوف عقب و زن��ان در مكان مردان، 
یعني صفوف جلو واقع ش��دند و همراه پیامبر 
)صّلي اهلل علیه وآله( دو ركعت نماز باقیمانده 
ظه��ر را به س��وي مس��جدالحرام ب��ه صورت 
فرادي اقامه كردند. به س��بب نزول این آیات، 
آن مسجد به ذو قبلتین مشهور شد؛ زیرا یك 

نماز را به دو قبله خواندند. 
خبر ن��زول آی��اِت تغییر قبل��ه، كه باعث 
خش��نودي مسلمانان ش��ده بود، ش��تابان به 
مس��جد قبا و مس��جد الّنبي )صّل��ي اهلل علیه 
وآله( و دیگر مس��اجد رسید و مسلمانان نماز 
عصر را رو به سوي مسجدالحرام اقامه كردند. 
مس��جد ذو قبلتین در حّرة الوبره ، شمال 
غربي مدینه و غرب مساجد سبعه )كوه سلع( 
قرار دارد. این مسجد را شاهین جمالي، شیخ 
خدام ح��رم پیامبر )صّلي اهلل علی��ه وآله( در 
س��ال هاي ۸93ق. مس��ّقف كرد و در دوران 
سلیمان عثماني 9۵0 ه� . ق . مجدداً تعمیر و 
تجدید بنا شد. در سال 13۷0ق. نیز مناره اي 
در زاویه ش��مال شرقي صحن آن بر پا و نماي 

مسجد به كلي بازسازي گردید.

بنا بر اخبار 
و روایات، 
صفا و مروه، 
نماد آدم و 
حوا هستند 
که به هنگام 
هبوط، 
آدم)ع( بر 
صفا فرود 
آمد و حوا 
بر مروه

عالی ترین مراتب ایمان
امام س��جاد)ع( فرمودند: راضی بودن به سخت ترین 
مق��ّدرات اله��ی از عالی تری��ن مراتب ایم��ان و یقین 

خواهد بود. 
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در معن��ای ش��عائر نیز آمده اس��ت: 
“شعائر حج “ش��عیره” به معنای نشانه 
اس��ت ]و[ از این رو اح��کام الهی و آنچه 
عظمت او را نش��ان می دهد شعائر الهی 
گویند.” آیاتی از کام الهی به “ش��عائر 
الهی” اشاره می کند که هر سه مورد آن 
صراحت��ا موضوعات مرتبط ب��ا حج را، به 
عنوان نشانه های الهی متذکر می شوند. 
آیه 1۵9 سوره بقره از “صفا” و “مروه” 

به عنوان شعائر اهلل یاد می کند. 
در آی��ه دوم س��وره مائده نیز ش��عائر 
)کلی��ه مناس��ک و موضوع��ات مرب��وط 
ب��ه ح��ج، حت��ی “َه��دی” و “َقاِئد”: 
قربانی های حاجیان اعم از آن که عامت 
قربانی به گردن آنها باش��د یا نباش��د( به 
خداوند نسبت داده شده است. در آیه 32 
س��وره حج نیز، پس از آن ک��ه در آیات 
قب��ل به موضوعات مربوط به حج اش��اره 
می ش��ود، به طور عام آنها را ش��عائر اهلل 
نامیده و می فرماید:” این اس��ت س��خن 

حق و هر کس ش��عائر دین خدا را بزرگ 
و محترم دارد، خوشا بر او که، این صفت 

دل های با تقواست.”
بدی��ن ترتیب هم��ه اج��زاء، اعمال، 
مکان ه��ا و زمان ه��ای مرتب��ط با حج، 
جملگی “نش��انه”های الهی هستند که 
تعظیم و تکریم و احترام آنها واجب بوده 
و ب��ی احترام��ی و هتک حرم��ت آنها به 

تجاوز و حدودشان مجاز نمی باشد.
گفتیم که بنا بر اخبار و روایات، صفا و 
مروه، نماد آدم و حوا هستند که به هنگام 
هبوط، آدم )ع( بر صف��ا فرود آمد و حوا 
ب��ر مروه. و زندگی بین این دو و با حضور 
ای��ن دو در جریان اس��ت، و بدون حضور 
و وج��ود هر کدام از ای��ن دو، حیات ابتر 
می ماند و نسل بشریت منقرض می شود. 
تمرکز بر یکی و غفلت از دیگری، زندگی 
را از جری��ان طبیعی خود خارج می کند 
و انطباق این دو بر یکدیگر، و همس��ان و 

یکی پنداشتن آنها نیز ممکن نیست.

صـفا و
ــروه م
صفا و مروه دو کوه اند، 

به فاصله تقریبی 
چهارصد متر که هردو 

از شعائر الهی اند. 

حجر اسماعیل
حجر اس��ماعیل، فض��ای روبروی دیوار 
ش��مال غرب��ی خان��ه )بین رک��ن های 
ش��امی و مغربی و( زی��ر ناودان رحمت 
است، که توس��ط دیوار قوسی شکل )با 
1 متر  1 متر در ب��اال و 44/ ع��رض ۵2/
1 مت��ر( محصور  /3 ارتفاع  پایی��ن و  در 
3 مت��ر از حج��ر  ش��ده اس��ت. قری��ب 
براهی��م )ع( جزء  اس��ماعیل در زم��ان ا

کعبه بوده اس��ت.
در اینجا، قبر اس��ماعیل )ع( و هاجر 
)ع(  پیامب��ران  از  کثی��ری  قب��ور  و  )ع( 
داخ��ل مس��جد و داخل ط��واف و محل 
عب��ادت میلیون ه��ا انس��ان موحدی که 
به زی��ارت کعب��ه و انجام مناس��ک حج 

می ش��تابند قرار دارند.

مقام ابراهیم
مقام ابراهیم س��نگی اس��ت که ابراهیم )ع( 
بر آن می ایس��تاده تا قس��مت های فوقانی 
خانه را بن��ا کند. همچنی��ن، روایتی دیگر، 
آن را س��نگی می داند که ابراهیم )ع( برای 
موعظه آدمیان بر بلندای آن ایس��تاده و به 
فرمان الهی آن��ان را به انجام حج فراخوانده 
است. اکنون، این سنگ که رد پای حضرت 
ابراهیم)ع( بر آن نقش بس��ته است در ظرفی 
بلورین و در مقابل کعبه )ضلع ش��مال شرقی 
آن و مقابل “در” خانه( به فاصله حدود سیزده 
متری از کعبه قرار دارد، که بزرگترین عملکرد 
عین��ی آن، خواندن نماز طواف در پش��ت آن 
است. آیاتی از کام الهی، به این سنگ و ارزش 
آن به عنوان آیه الهی و جایگاه پرس��تش خدا 

بودن، اشاره دارند. 



در ایران هوا خنک می شود
مدیرکل پیش بینی و هش��دار سریع س��ازمان هواشناسی کشور نسبت 
ب��ه بارش باران در حداقل 7 اس��تان و کاهش 6 درج��ه ای دما در نیمه 

شمالی هشدار داد. 

از س��اعت 24 دیش��ب، یعنی از ابتدای واپسین روز ماه 
ش��هریور، س��اعت رسمی کش��ور یک س��اعت به عقب 
برگردانده ش��د. با تصویب دولت، هر سال در دو مقطع، 

در آخرین شب ش��هریور و اسفند، ساعت رسمی کشور 
یک س��اعت تغییر می کند. بر این اساس اختاف ساعت 

عربستان و ایران تقریبا نیم ساعت خواهد شد.

ساعت رسمی کشور یک ساعت عقب رفت

اخبار جهان

20 نشانه جدی بودن ایران 
درباره مذاکرات هسته ای

در  پالیس��ی  فاری��ن  مجل��ه 
گزارش��ی تحلیلی نوش��ت در 
حال��ی ک��ه زم��ان برگ��زاری 
ملل  س��ازمان  عمومی  مجمع 
می ش��ود،  نزدیک تر  روز  ه��ر 
س��والی که ذهن وزیران امور 
خارجه کشورهای جهان را به 
خود مش��غول کرده است این 
آیا جهان در آستانه  است که 
ی��ک دس��تاورد دیپلماتیک با 
ایران قرار گرفته اس��ت؟ این 
مجله به فهرس��ت 20 نش��انه 
ک��ه نش��ان می ده��د دول��ت 
ای��ران این ب��ار درباره اصاح 
و آشتی جدی است پرداخت.

2 معـاون ظریـف در تیم 
جدید هسته ای

بر  ع��اوه  نوش��ت:  ف��ارس 
محمدج��واد ظری��ف وزیر امور 
خارج��ه که راهب��ری و هدایت 
مذاکرات هس��ته ای کش��ورمان 
در گفت وگو با 1+۵ را از س��وی 
حسن روحانی رئیس جمهوری 
عهده دار شده،  عراقچی و تخت 
روانچی در ترکیب گروه مذاکره 
دارند. کننده هس��ته ای حضور 

عراقچ��ی و تخ��ت روانچ��ی به 
همراه ظریف به نیویورک س��فر 

کرده اند.
ظری��ف و کاتری��ن اش��تون 
خارج��ی  سیاس��ت  مس��ئول 
اتحادی��ه اروپ��ا قرار اس��ت روز 
ب��ه  نیوی��ورک  در  دوش��نبه 

گفت وگو و رایزنی بپردازند.
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افزایش 30درصدی ترافیک تهران از امروز 
با آغاز س��ال تحصیل��ی دو میلیون نف��ر به حجم 

ترددهای پایتخت اضافه خواهد شد.
پلیس  ریی��س  رحیم��ی  حس��ین  ر  س��ردا
ب��ا  ب��زرگ  ته��ران  نندگ��ی  ا ر و  ی��ی  هنما را
ر  30 درصدی با فزایش ح��دود  ره ب��ه ا اش��ا
ه ، گفت: پیش بینی می کنیم  فی��ک مهر م��ا ترا
پی��ک ترافی��ک صبحگاه��ی از روز یکش��نبه از 
س��اعت ۶ تا 9 و عصرگاهی نیز از س��اعت 1۶ تا 

20:30 باش��د.

شهادت یک جانباز
 دفاع مقدس

قط��ع  س��رافراز  جانب��از 
نخاع��ی، »فریدون چهاریاری 
را  ح��ق  دع��وت  خیرآب��اد« 

لبیک گفت.
خیرآب��اد،  چهاری��اری 
در سال   1341 متولد س��ال 
13۶0 در منطق��ه ش��وش بر 
اث��ر اصاب��ت ترکش ب��ه کمر 

قطع نخاع ش��د.

استراتژی هسته ای
نظام تغییر نمی کند

عل��ی الریجان��ی رئیس مجلس 
ش��ورای اس��امی با بیان اینکه 
نرمش قهرمانانه تغییر تاکتیک ها 
است نه استراتژی نظام، تصریح 
کرد: در شرایط کنونی دولت دارد 
منطق گفت وگو را دنبال می کند، 
اما به طور حتم استراتژی نظام در 
حوزه هس��ته ای هیچ وقت تغییر 

نمی کند..

وامدار هیچ حزب و
دسته سیاسی نیستم

سرپرس��ت  می��رزاده  حمی��د 
دانش��گاه آزاد با تاکید بر اینکه 
منافع دانش��گاه را به همه چیز 
همواره  گفت:  می دهم،  ترجیح 
مدیر مس��تقل بوده ام و وامدار 
هیچ حزب و دس��ته سیاس��ی 
نیستم. وی از عملکرد جاسبی 
رئی��س س��ابق دانش��گاه آزادا 

تقدیر کرد.

تولید 4 میلیون تن 
مرکبات در سال جاری

مدیرعام��ل اتحادیه باغداران 
مازن��دران پیش بین��ی ک��رد: 
میلیون  چهار  حدود  امس��ال 
تن ان��واع مرکبات از باغ های 
کش��ور برداشت و در صورت 
برنامه ری��زی مناس��ب حدود 
ای��ن  از  ت��ن  ه��زار   300
کش��ورهای  ب��ه  محص��والت 

متقاضی صادر ش��ود.

3 استاندار جدید معرفی می شوند
سخنگوی وزارت کشور با اش��اره به انتشار مطلبی 
درب��اره احتم��ال برکناری وزیر کش��ور در یکی از 
س��ایت های خب��ری، گفت: این مطلب بی اس��اس 
اس��ت و آقای رحمانی فضلی با ق��وت به کار خود 

ادام��ه م��ی ده��د.
حس��ینعلی امی��ری در گفتگو با مه��ر، گفت: کار 
بررسی سوابق 3 استاندار دیگر در وزارت کشور مراحل 
پایان��ی خود را می گذراند و ب��ه زودی این افراد برای 

تایید به هیات دولت معرفی خواهند شد.
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ساعت کار ادارات تهران در نیمه دوم سال مشخص شد
اس��تاندار تهران، س��اعات کار روزانه ادارات شهر تهران را ۷:30 تا 1۶:1۵ دقیقه اعام کرد. هیأت دولت هفته گذشته 

در مصوبه ای، ساعت کار ادارات در دیگر مناطق را ۸ صبح تا 1۶ اعام کرده بود.

ی��ک مقام آگاه در ش��بکه بانکی کش��ور در گفت وگو با 
فارس، با اشاره به لغو تحریم تعدادی از بانک های کشور 
توس��ط دادگاه اتحادیه اروپا، اظهارداش��ت: احتمال لغو 
تحریم س��وئیفت و اتصال مجدد بانک ه��ای لغو تحریم 

شده زیاد است.
وی اف��زود: هم اکن��ون ش��رکت هایی که به واس��طه 

تحریم بانک های ایرانی، مش��تریان خود را از دست داده 
بودن��د، با رای دادگاه، به دنبال جذب مجدد این بانک ها 

و افزایش گستره نفوذ خود در بازار هستند.
وی گفت: شرکت سوئیفت  نمایندگی هایی دارد که 
برخی از آنها مدتی است برای ارائه خدمات به بانک های 

رفع تحریم شده توسط اتحادیه اروپا فعال شده اند.

لغو تحریم سوئیفت و مالی ایران قوت گرفت

اخــــبارکشور
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راه اندازی رادیو دفاع مقدس

31 ش��هریور رادی��و اینترنت��ی دف��اع مق��دس راه 
اندازی می ش��ود. در این رادی��و اطالعات مرتبط به 
حوزه دفاع مقدس به راحتی دردسترس می باشد. 

w شوک خبری نیويورک
wکاهش قیمت داروی بیماران خاص

wآرزوی خـودرو ارزان دسـت يافتنی 
است

w ان بی سی: ديدار با اوباما؟
روحانی: قرار نیست اما ممکن است!

w آيـا روحانـی و اوبامـا گفت وگو 
می کنند؟

w رئیس جمهـور در اولیـن گفتگوی 
خارجـی بـا شـبکه »ان.بی.سـی« 
آمريکا: تحت هیچ شرايطی به دنبال 

ساخت سالح هسته ای نخواهیم بود

w نیويورک در انتظار شیخ الرئیس
w روحانی در گفتگو با ان بی سـی: 
رژيم صهیونیسـتی غاصب و باعث 

بی ثباتی است
با شـبکه آمريکايی  w در گفتگـو 
بـرای  روحانـی:  »ان.بی.سـی«؛ 

مذاکـره اختیـار کامـل دارم

مثبـت  تحـوالت  افزايـش  w بـا 
گرفـت:  صـورت  ديپلماتیـک 
اوج گیری ايران در سیاست خارجی

بـر  ايـران  ديپلماسـی  w سـايه 
نیويورک

w در نظرسـنجی برنامه تلويزيونی 
»مناظره«: مردم بـه نجات درياچه 

ارومیه رای دادند

w روحانی در آستانه سفر به نیويورک، 
يادداشتی در واشنگتن پست منتشر 
کرد: غرب جرئت تعامل با ايران را به 

دست آورد

w ديپلماسی رسـانه ای روحانی در 
آستانه سفر به نیويورک

w کاخ سـفید اعالم کـرد: آمادگی 
»اوباما« برای ديـدار با روحانی در 

هفته  جاری

w بازگشـت يورو به اقتصاد ايران/ 
تجارت با اروپا از سرگرفته می شود

ایران

اعتماد

کیهان

جمهوری 
اسالمی

ابتکار

اطالعات

بهار

تهران 
امروز

جام جم

جوان

خراسان

شرق

قدس

11

درخواست االزهر برای
حمایت از مقدسات اسالمی فلسطین

ش��یخ االزهر ادامه اقدام��ات مجرمانه رژیم 
اش��غالگر ق��دس در یهودی س��ازی ق��دس 
و هت��ک حرم��ت مس��جداالقصی و ح��رم 

ابراهیمی )ع( را به شدت محکوم کرد.
احمد الطیب، شیخ االزهر، رژیم صهیونیستی 
را خط��ا کار و جنایتکار خوان��د و اقدامات اخیر 
این رژی��م در یهودی س��ازی قدس ش��ریف و 
مس��جداالقصی و همچنین هتک حرمت حرم 

ابراهیمی )ع( را به شدت محکوم کرد.
شیخ االزهر با انتشار بیانیه ای از سازمان های 
بین الملل��ی عربی و اس��امی خواس��ت که به 
مس��ئولیتی که تاریخ بر دوش آنها گذاشته در 
قبال اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی عمل 
کنند و نفرت و پایداری خود را در مقابل اقدامات 
وحش��یانه رژیم صهیونیستی اعام کنند. وی 
همچنین از قدس و مس��جداالقصی به عنوان 
خط قرمز یاد و تاکید کرد، االزهر و به طبع  آن 
تمام مسلمانان جهان این اقدامات گستاخانه 

رژیم اشغالگر قدس را محکوم می کنند.

صهیونیست ها به دیپلمات هاي
 اروپایي هم رحم نکردند

نظامیان صهیونیس��ت در کرانه باختری به 
کاروان کمک به ساکنان »خربة المكحول« 

حمله کردند.
ای��ن کاروان ک��ه برخ��ی از دیپلم��ات 
های اروپایی و فعاالن حقوق بش��ری آن را 
همراهی می کردند، برای س��اکنان منطقه 
“خرب��ه المكح��ول” چادر و دیگر وس��ایل 

مورد نیاز امدادی حمل می کرد.
دادگاهی در اس��رائیل دس��تور داده خانه 
های ساكنان “خربه المكحول” را که حدود 
120 نفر جمعی��ت دارد، به بهانه اینکه مجوز 
ساخت ندارند، تخریب شود و آنها را از منطقه 
اخراج کرده است. اما مردم با وجود اینکه خانه 
هایش��ان تخریب ش��ده، از ترك این منطقه 
خ��ودداري می کنند و مي گویند نیاکان آنها 
از س��ال ها پیش در ای��ن منطقه زندگي مي 
كردن��د. اما ام��روز ی��ک کاروان امدادی قصد 
کمک رسانی به آنها را داشت که اسراییلي ها 

به کاروان حمله و آن را توقیف کردند.
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قیمت س��که طرح جدید امروز با ۸0 هزار تومان کاهش 920 هزار تومان شد و 
دالر با 1۷۵ تومان افت قیمت 2920 تومان به فروش رسید.

در ساعات پایانی دیروز قیمت سکه طرح جدید در بازار با کاهشی دیگر به 920 
هزار تومان رسید.

ب��ر این اس��اس، قیمت س��که طرح جدید ب��ا ۸0 هزار توم��ان کاهش 
نس��بت به روز گذش��ته 920 ه��زار تومان، طرح قدیم ب��ا ۷۷ هزار تومان 
اف��ت 919 ه��زار تومان و نیم س��که با ثبت 24 ه��زار تومان کاهش 4۸۸ 

هزار تومان ش��د.
همچنین ربع سکه با کاهش 20 هزار تومانی 29۷ هزار تومان، سکه گرمی با 
1۵ ه��زار تومان افت قیمت 200 هزار تومان و هر گرم طای 1۸ عیار با ۷۵03 

تومان کاهش 94 هزار و 1۸۷ تومان قیمت گذاری شد.
قیم��ت اونس طا 132۶.۶0 دالر، ی��ورو 4 هزار تومان، دالر 2920 تومان و 

درهم ۸10 تومان تعیین شد.

سقوط قیمت سکه و دالر

پس از افزایش 
70 دالری قیمت 
طال طی روزهای 
پنج شنبه و جمعه، 
قیمت این فلز 
گران بها در ساعات 
پایانی روز جمعه 
40 دالر سقوط 
کرد و به 1325.85 
دالر رسید.

دانش��کده کندی دانش��گاه هاروارد برآورد کرد که جنگ های 10 س��اله آمریکا در افغانستان و عراق 
س��رانجام به هزینه ای معادل ش��ش تریلیون دالر می رسد و این میزان برابر با ۷۵ هزار دالر برای هر 

خانواده آمریکایی است.

هزینه 6 تریلیون دالری جنگ های عراق و افغانستان
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

س��ّر اصلي ح��ج و عم��ره توبه به 
توحید و تمرین آن در زندگي است.

 فهم این نكته كلیه معارف حج 
اس��ت بویژه در میقات و طواف، از 
خ��ودت مرت��ب س��ؤال ك��ن چرا 
خداوند مرا دعوت كرده و حج قرار 
اس��ت چه خائي از پازل روح مرا 
كامل كند، آنجا س��رزمین س��ؤال 
اس��ت اگر ب��ه بخش��ي از جواب ها 

دس��ت یابي برد كرده اي.
س��عید رحمانیان، مدی��ر كاروان 

زیارتي 2000۶ بندر ماهشهر

اینجا، فضایی است که برای انعکاس 
دلنوش��ته ها، خاط��رات، تجربیات و 
عکس ه��ای دیدنی زائران از س��فر 
حج اختصاص یافته است. می توانید 
مطال��ب خود را از طری��ق پیامک و 
یا از طریق پس��ت الکترونیک نشریه 

برای ما ارسال کنید.

در  ده  را ا نق��ش  گفتـم: 
نیکو چیست  اخاق  به  رس��یدن 
را  آن  ت��وان  م��ی  چگون��ه  و 

تقوی��ت ک��رد؟
اساس��ی  نقش  ده  را ا گفـت: 
ی��ل  فضا ب��ه  رس��یدن  ب��رای 
زیرا  یف��ا م��ی کن��د،  ا اخاق��ی 
خود  اختیار  و  ده  را ا با  نس��ان،  ا
جهت  در  ن��د  می توا ک��ه  اس��ت 
رد.  س��عادت یا شقاوت گام بردا
اراده، قوه و نیرویی اس��ت که 
برای شکوفاس��ازی اس��تعدادهای 
سرش��ار انس��ان، نق��ش بنیادی��ن 
دارد و ودیع��ه و امانتی اس��ت که 
خدای متعال ب��رای بهره گیری از 
امکانات، در اختیار بش��ر قرار داده 
تا از این رهگذر، مسیر خوب شدن 
و خ��وب ماندن را بر خ��ود هموار 
سازد و به واس��طه بهره وری بهینه 
از ای��ن نعمت ب��زرگ الهی، قدر و 
منزل��ت انس��ان، اف��زون و هّمتش 
واال می شود؛ همچنان که علی)ع(  
فرموده است: قدُر الّرجل علی قدر 
هّمت��ه؛ »ارزش انس��ان ب��ه اندازۀ 

همت اوس��ت.«

ستون حنانه 
رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( 
در آغاز حض��ور در مدینه منوره و 
زمانی که هنوز منبر س��اخته نشده 
بود، بر تنه درخ��ت خرمایی تکیه 
م��ی ک��رد و خطب��ه م��ی خواند. 
نوش��ته ان��د، زمانی که ب��رای آن 
حضرت منبر س��اخته ش��د و برای 
ایراد س��خن روی منبر قرار گرفت، 
از ای��ن درخت ناله ای ش��بیه ناله 
ش��تر ماده ای که از بّچه خود جدا 
ش��ود، برخاست که به همین دلیل 
به س��تونی که در محل آن بنا شد، 

حنان��ه م��ی گوین��د. 
پیامبر)صل��ی اهلل علی��ه وآل��ه( 
دس��تور داد ت��ا آن درخ��ت را در 
همانجا دفن کردند. محل این ستون 

در غرب محراب قرار دارد.

عکس روز

مدینه منوره - مسجد شجره

شاهد

ش��هید محمد رضا علیجاني در 
وصیت نامه اش نوشته است: 

در هم��ه كاره��ا خ��دا را م��د 
نظر داش��ته باش��ید ك��ه خداوند 
ب��ر همه كاره��ا نظاره م��ي كند. 
براي س��اختن جامعه باید اول از 
بتوان جامعه  تا  خود ش��روع كرد 
و  كاره��ا  در  س��اخت  خ��وب  را 
اس��امي  اخاق  رعایت  گفتارتان 
را بكنی��د همیش��ه بای��د حال��ت 

جذب كننده اي داش��ته باش��ید.
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در میقا ت
تمثیل حج، تمثیل آفرینش انس��ان است، و تو، اي انسان، اي آن که مشتاقانه 
به لقاء محبوب ش��تافته اي. اینجا، تمثیل مرگ است، که فرمود: »موتوا قبل ان 
تموتوا« و این کفن اس��ت که مي پوشي تا پیش از آن که مرگ ترا دریابد، تو با 
پاي خویشتن به مقتل عشق بشتابي و به مذبح معشوق. و چه مي گویي؟... لبیک 
اللهم لبیک، اکنون به میقات آمده اي، و تمثیل میقات، تمثیل وعده گاه قیامت 
اس��ت که فرمود: »قل ان  االولین واالخرین لمجموعون الي میقات یوم معلوم« 
و اکنون تو به میقات آمده اي و اینجا باب ورود به حرم کبریایي اس��ت، اي آن 
که از خود به سوي خدا گریخته اي و به نداي آسماني، لبیک گفته اي، ورود به 
حرم کبریایي، بي احرام جایز نیس��ت. و تو نخست باید باطن را از حب ماسوي  
اهلل تطهیر کني، و اینگونه لباس عصیان را که شیطان بر تو پوشانده است، از تن 
برآوري و لباس ورود به حرم عشق بپوشي، و تمثیل احرام همین است، سفید 
است، چرا که کفن است، و دوخت و آرایش ندارد، چرا که لباس تقوي  است.    
                                                                شهید آوينی

خلق چرخیدند ...

آرش شفاعی 

 خلق چرخیدند، چرخیدند تا كامل شدند
 بر زمین نازل شدند وخاك جانی تازه یافت
 عنصری بی خاصیت بودند خیل شاعران
 عارفان درمحضر او عاشقی آموختند
خلق برگشتند نزد همسر و فرزندشان

آب و گل بودند تا دیروز، جان و دل شدند
آسمانها غرق در عطر گاب و هل شدند
آسمان و خاك را دیدند تا بیدل شدند

فیلسوفان در حریم حضرتش عاقل شدند
جان و دل بودند تا دیروز، آب و گل شدند!

مدینه  - باب العوالی شارع علی بن ابیطالب )ع(  
هتل قصر الدخیل
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