
رییس جمهور در دیدار
 دست اندرکاران مراسم حج:
حج باید نماد وحدت

 و محبت مسلمین باشد
قدر لحظه ها را بدانیم!

سفر به سرزمین وحی با همه مسافرت ها 
فرق می کند. فرصتی است که خدا به 
ما داده  تا ببیند می توانیم از آن استفاده 
کنیم یا نه. یک مسافرت تفریحی برای 
خس��تگی در کردن نیس��ت و در این 
مدت وقتی هم برای گشت و گذار های 

توریستی در سفرهای معمول نداریم.
صفحه 2 

مکه برای پذیرایی
از ضیوف الرحمان آماده می شود

شهر مکه با نزدیک شدن به ماه ذی الحجه هر روز میزبان 
خیل عظیم زائران حرم الهی است                      6

قاریان اعزامی
به حج 92 را بشناسیم

کاروان قرآنی نور جمهوری اسالمی ایران، اعزامی به حج 
تمتع سال 1392، وارد مدینه منوره شد      7 
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حج؛ باید مظهر اتحاد باشد، باید مظهر تفاهم باشد، 
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

  سرمقاله
سید محسن فرجادی دکتر یحیی یثربی استاد دانشگاه:

حج؛ اتحادیه  کشورهای
 اسالمی است

هزار افسوس كه مسلمانان از هر كشوري كه خود را به 
مكه مي رس��انند، با هم ارتباط زیادي ندارند. ما ش��اهد 
این همه انفجار و ناامنی درکش��ورهای اسالمی هستیم 

و این همه سختي در سومالي و میانمار و... 
           صفحه 3

رئیس ستاد مدینه سازمان حج و زیارت 
تعداد زائران و اطالعات
 مهم برای مدینه قبلی ها

نصراهلل فرهمند در گفتگو با س��تاد اطالع رس��انی حج 
92 اف��زود: 30 هزار زائر ایرانی در قالب 250 کاروان 
مدین��ه قبل ت��ا چهارش��نبه 10 مهر م��اه وارد مدینه 

منوره می ش��وند.
           صفحه 3

با دکتر یحیی یثربی استاد دانشگاه

حج؛ اتحادیه کشورهای اسالمی

شماره 
2



سفر یك پاكستاني به سرزمین وحي با پاي پیاده
رس��انه هاي عربس��تان از ورود یك زائر پاكس��تاني خبر دادند كه با پاي 

پیاده مسیر طوالني كشورش تا سرزمین وحي را طي كرده است.
مسلم كارازدا كه سه ماه پیش سفر به حج با پاي پیاده را آغاز كرده بود 
وارد عربستان شد و به سفر خود با پاي پیاده ادامه مي دهد تا وارد مكه 

مكرمه شود و در موسم حج شركت كند.

سرمقاله

قدر لحظه ها را بدانیم!
ادامه از صفحه اول

س��فر به مدینه منوره و مکه 
معظم��ه مانند ش��رکت در یک 
امتحان است. هر فرد بر اساس 
ت��وان خود در ای��ن آزمون وارد 

می شود.
ب��دون ش��ک آن زائری که 
باید عصا به دست برای زیارت 
و  نب��وی)ص(  ش��ریف  ح��رم 
جنت البقیع برود با جوانی که 
پر توان از این س��و به آن س��و 
اینجا  اس��ت.  می رود متفاوت 
هر چ��ه بیش��تر ت��الش کنی 
و در جه��ت کس��ب معنوی��ت 
و معرف��ت بکوش��ی موف��ق تر 
خواهی بود. اصال مهم نیس��ت 
که س��نی از ما گذش��ته باشد 
و دیگر ت��وان دوران جوانی را 

نداش��ته باش��یم.
اصال مهم نیست که با خودت 
بگوی��ی من که این همه از عمرم 
را به بطاللت گذراندم آیا بخشیده 
می ش��وم؟!، اصال مهم نیست که 
خستگی س��فر در البالی زیارت 
کردن و نمازخواندن به س��راغت 
بیاید. مهم آن اس��ت که به بهانه 
ها و وسوس��ه هایی که ش��یطان 
در گوش��مان می خواند تا از این 
فرصت بهره نگیریم گوش ندهیم. 
س��فر به س��رزمین پر راز و رمز 
مدینه و مکه آرزوی هر مسلمان 
اس��ت، جفا اس��ت که من و تو با 
هزار بهانه شیطان این فرصت را 
از دس��ت بدهیم. این غفلت مثل 
آن می ماند که در جلسه امتحان 
حضور یافته باش��ی ولی به جای 
پاس��خ دادن به پرسش ها و فکر 
کردن برای یافتن پاسخ سئواالت 
به کار دیگری مشغول شویم. این 
چند روز مانند برق و باد میگذرد، 
نگذاریم حسرتی بر دلمان بماند و 
روز آخر از نتیجه امتحان ناراضی 
باش��یم. حج عبادتی اس��ت که 

معموال یک بار انجام می شود.
باید قدر لحظه لحظه حضور 
در ش��هر پیامب��ر)ص( و ائم��ه 
معصومی��ن)ع( و ح��رم الهی را 
دانس��ت. باید برای ه��ر لحظه 
حضورم��ان در ای��ن س��رزمین 
مقدس برنامه ای داشته باشیم 
تا روز آخر پش��یمان نباش��یم. 

پس قدر لحظه ها را بدانیم.
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z a e r  n e w s p a p e r

حجت االسالم دكتر حسن روحاني رییس جمهوري 
اسالمي ایران صبح دیروز )پنجشنبه( در جلسه اي 
با مس��ئوالن بعثه مقام معظم رهبري و مدیران 
ارش��د سازمان حج و زیارت، بر لزوم هماهنگي و 
برنامه ریزي مناس��ب در راستاي برگزاري هر چه 
بهتر و باشکوه تر مراسم حج امسال و تالش براي 

تامین آسایش و رفاه حجاج ایراني تاکید کرد.
دکتر روحاني در این جلسه با بیان اینکه حج 
باید نماد وحدت، یکپارچگي، محبت و الفت امت 
اس��المي باش��د، گفت: ظرفیت مراسم حج باید 
ب��ه عنوان بزرگترین اجتماع جهان اس��الم براي 
نزدیکي ملت ها و کشورهاي مسلمان به درستي 

و به شکلي ارزشمند شناخته شود.
رییس جمهور با بیان اینکه برگزاري مراس��م 
حج و حضور زائران ایراني در این مراسم باید توأم 

با کرامت، ع��زت، ادب، 
اخ��الق و معرفت دیني 
باش��د، تصریح کرد: هر 
زائر ایراني در موسم حج 
مي تواند ب��ه عنوان یک 
سفیر از سوي جمهوري 
اس��المي ای��ران در آن 
اجتماع عظیم در جهت 
معرفي فرهنگ ایراني و 
تشیع نقش آفریني کند.

ریی��س جمه��ور با 
تاکید بر مطالعه و بررسي 
هاي کارشناسانه و دقیق 
براي دخالت دادن بخش 
خصوصي در مسئله حج 
و زیارت، اظهار داش��ت: 
تاکید دارم این موضوع با 

دقت و آرامش و فارغ از ش��تاب زدگي انجام شود 
و ب��ا فراهم کردن چارچوب هاي دقیق و به مرور 
زمان، سفر حجاج براي موسم حج، عمره و عتبات 
توسط مردم و به شکل رقابتي در بخش خصوصي 

انجام گیرد.
ریی��س جمهور خاطرنش��ان ک��رد: دولت 
امس��ال علي رغ��م مش��کالت فراواني که در 
زمین��ه مس��ائل پول��ي و ارزي ب��ا آن مواجه 
است، به واسطه این که حج از اهمیت باالیي 
برخ��وردار ب��وده و در جهت رف��اه زائران در 
زمین��ه تامین ارز مورد نی��از آنها همه تالش 
خ��ود را کرد و با اولویت  ق��رار دادن این امر 
توانس��ت از طری��ق بانک مرک��زي ارز مورد 
نی��از زائ��ران را تامی��ن نماید. دکتر روحاني 
همچنین با اشاره به اینکه عربستان کشور دوست و برادر 
جمهوري اسالمي ایران در 
منطقه بوده و اشتراکات و 
منافع زیادي میان دو کشور 
وجود دارد بر لزوم حرکت 
در مسیر ارتقاء مناسبات 
و سطح تعامالت میان دو 
کش��ور تاکید کرد و افزود: 
این مس��ئله ه��م در نامه 
تبریک پادشاه عربستان به 
بنده و هم در نامه تشکر 
من از وي، مورد تاکید قرار 
گرفت��ه و ه��ر دوطرف 
عالقه مند هس��تیم که 
منافع  تامین  جهت  در 
دوجانبه و جهان اسالم 
تنش هاي جزی��ي را از 

سر راه برداریم.

رییس جمهور در دیدار  دست اندرکاران مراسم حج

حج باید نماد وحدت  و محبت مسلمین باشد

رییس 
جمهور تاکید 

کرد: حج 
باید نماد 
وحدت، 

یکپارچگي، 
محبت و 

الفت امت 
اسالمي باشد،  

و ظرفیت 
مراسم حج 

باید به عنوان 
بزرگترین 

اجتماع 
جهان اسالم 

براي نزدیکي 
ملت ها و 
کشورهاي 
مسلمان به 
درستي و 
به شکلي 
ارزشمند 

شناخته شود.

ضرورت احیای شورای عالی حج
حجت االس��الم و المس��لمین سیدعلي 
قاضي عس��گر نماینده ولي فقیه در امور 
حج و زیارت و سرپرس��ت حجاج ایراني 
و س��عید اوحدي رئیس س��ازمان حج و 
زی��ارت نیز در این جلس��ه ضم��ن ارائه 
گزارش��ي از برنامه ها و اقدامات صورت 
گرفت��ه در راس��تاي برگزاري باش��کوه 
مراس��م حج و رفاه حجاج و قدرداني از 
دکتر روحاني بابت تامین سریع ارز مورد 
نیاز حجاج، از وي خواستار احیاء شوراي 
عالي ح��ج به ریاس��ت رئی��س جمهور 
و تش��کیل کارگروه��ي براي بررس��ي و 
پیگیري پیشنهاد ها و طرحهاي مربوط 
به حج، عمره و زیارت عتبات عالیات به 

ریاست دکتر نهاوندیان شدند.



معرف�ي سرپرس�ت جدی�د اداره كل 
حراست سازمان حج

رییس س��ازمان حج وزی��ارت در احكامي 
جداگانه، مش��اور خود در امور عتبات عالیات 
و سرپرس��ت جدید اداره كل حراست سازمان 

حج وزیارت را معرفي كرد.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��اني حج، 
س��عید اوح��دي مع��اون وزی��ر و رئی��س 
حكم��ي  ط��ي  زی��ارت  و  ح��ج  س��ازمان 
محمد زاهدي را به عنوان مش��اور رئیس 
اداره كل حراست  س��ازمان و سرپرس��ت 
منص��وب و از زحم��ات جعف��ري مدیركل 

پیش��ین حراس��ت س��ازمان تقدیر كرد.
و  ح��ج  س��ازمان  رئی��س  همچنی��ن 
زیارت ط��ي حكم دیگري حمی��د حبیبي 
تنها را به عنوان مش��اور رئیس س��ازمان 
در ام��ور عتب��ات عالی��ات منص��وب كرد. 
حبیب��ي تنه��ا پی��ش از این س��مت مدیر 
دفت��ر نمایندگي س��ازمان حج وزیارت را 

در عربس��تان به عهده داش��ت.

دكتر "یحیی یثربي" استاد فلسفه اسالمی 
در دانشگاه و مولف کتاب های مختلف در 
این زمینه، نگران مسلماناني است كه به حج مي روند 
ولي در زندگي شان اتفاقي رخ نمي دهد. مسلماناني 
كه در كشورهایش��ان بعضي گرسنه اند و بعضي به 
جنگ مشغولند. با وی درباره ویژگی های حج معنوی 

و تاثیرگذار صحبت کردیم.
ح�ج ابع�اد مختلف�ی دارد. از نظر  ش�ما 
مهمترین بعد حج که در حال حاضر مسلمانان 

نیازمند توجه  به آن هستند چیست ؟
حج یك عمل پیچیده  اس��ت. به عبارت دیگر 
تكلیف پیچیده اي اس��ت كه جنبه هاي مختلفي 
دارد. عرفا نگاه عرفاني مخصوص به خود را به حج 
دارند و سیاست مداران نگاهي دیگر. جامعه شناسان 
نیز نگاه خاص خودش را دارند. و حج پاس��خگوي 
تمام این نگاه هاست. در نگاه جامعه شناسي و كمي 
سیاس��ي  مي توان به اندیش��ه هاي دكتر شریعتي 
اش��اره ك��رد و در ن��گاه عرفاني به ناصرخس��رو و 
باطنیان. امروزه خیلي روش��ن است كه باید نگاه 
سیاس��ي و اجتماعي به حج داش��ته باشیم و حج 
به خوب��ي این ام��كان را در اختیار ما ق��رار داده 
اس��ت. همه ما مي دانیم كه كش��ورهاي اروپایی، 
اتحادیه هایي را مانند اتحادیه اروپا تشكیل داده اند 
كه از این طریق منافعش��ان را به هم گره زده اند. 
در مقایس��ه كش��ورهاي اروپایي و اسالم مي توان 
گفت اروپا نفت ندارد. ولي ما مس��لمان ها از لحاظ 
منافع استراتژیك و ارتباط هاي گوناگون چند برابر 
آن ها منافع در اختیار داریم. در چنین ش��رایطي 
حج مي تواند به منزله كنفرانس اتحادیه  کشورهای 
مسلمان باشد. آن هم كنفرانسي كه مسلمان ها به 
شكل منظم سالي یك بار در آن حضور مي یابند. 

به نظر شما نتیجه این كنفرانس هرساله 
تاكنون چگونه بوده است؟

هزار افسوس كه مسلمانان از هر كشوري كه خود 
را به مكه مي رسانند، با هم ارتباط زیادي ندارند. ما شاهد 
این همه انفجار و ناامنی درکشورهای اسالمی هستیم و 
این همه سختي در سومالي و میانمار و... . در حالي كه 
در كنار آن شاهد برگزاري مراسم عظیم حج هستیم. 
امكانات زیادي كه ما مسلمانان در حج در اختیار داریم، 

به منزله ثروتي است كه مي توانیم از آن به خوبي استفاده 
كنیم. هر اندیشمند مسلمان، نیازمند بیداري و اگاهي و 
فكر و فرهنگ است و این مهم ترین كاستي ماست و گرنه 
خدا همه چیز به ما داده است. عالوه بر این، من مي خواهم 
عرض كنم كه تمام كارها و تكلیف ها اسالمي مي توانند 

یا به صورت آیینی صرف اجرا شوند یا به صورت عقلي.
مراسم عقلي و آییني حج چه تفاوتهایی 

با هم دارند؟
همه مسلمانان با مراسم حج به عنوان یک آیین 
آشنا هستند. اگر هم كسي بلد نباشد، یاد مي گیرد. 
ولي در نگاه عقلی به حج باید حواسمان باشد كه به 
كجا مي رویم. اجراي مراسم عقلي حج از همان زمان 
احرام آغاز مي شود. احرام آییني آن است كه آقایان 
2 تك��ه لباس مخصوص خود را بپوش��ند و خانم ها 
نیز لباس مخصوص خود را. ولي اگر فردي به دنبال 
چرایي اعمالش باشد، از همان مقدمات احرام آموزش 
مي بیند كه شست و شوي خود به منظورپاك شدن 
اس��ت؛ پاك شدن  دروني و رها كردن زندگي عادي. 
نپوشاندن سر، عطر نزدن، نگاه نكردن به آینه، دشنام 
و دروغ به زبان نیاوردن و... همه و همه تمریني است 
كه آموزش مي دهد چه طور كسي مي تواند بنده وار 
زندگي كند. ولي ما این درس ها را از حج نمي گیریم. 
اکتفا کردن به  مراس��م آیین��ي، یعنی انگار جامه را 
عوض كنید و بعد دوباره هماني بشوید كه بودید. در 
حالي كه ما باید تمرین كنیم تا عبد خالص شویم. باید 
از زندگي عادي دست برداریم و به حق رو آوریم. این 
اتفاق در دیگر اعمال عبادي ما نیز رخ مي دهد. روزه و 

نماز ما نیز بومي و محلي است.     ادامه در شماره آینده 

دكتر "یحیی یثربي" استاد فلسفه اسالمی 
در دانشگاه و مولف کتاب های مختلف در 
این زمینه، نگران مسلماناني است كه به حج مي روند 
ولي در زندگي شان اتفاقي رخ نمي دهد. مسلماناني 
كه در كشورهایش��ان بعضي گرسنه اند و بعضي به 
جنگ مشغولند. با وی درباره ویژگی های حج معنوی 

و تاثیرگذار صحبت کردیم.
ح�ج ابع�اد مختلف�ی دارد. از نظر  ش�ما 
مهمترین بعد حج که در حال حاضر مسلمانان 

نیازمند توجه  به آن هستند چیست ؟
حج یك عمل پیچیده  اس��ت. به عبارت دیگر 
تكلیف پیچیده اي اس��ت كه جنبه هاي مختلفي 
دارد. عرفا نگاه عرفاني مخصوص به خود را به حج 
دارند و سیاست مداران نگاهي دیگر. جامعه شناسان 
نیز نگاه خاص خودش را دارند. و حج پاس��خگوي 
تمام این نگاه هاست. در نگاه جامعه شناسي و كمي 
سیاس��ي  مي توان به اندیش��ه هاي دكتر شریعتي 
اش��اره ك��رد و در ن��گاه عرفاني به ناصرخس��رو و 
باطنیان. امروزه خیلي روش��ن است كه باید نگاه 
سیاس��ي و اجتماعي به حج داش��ته باشیم و حج 
به خوب��ي این ام��كان را در اختیار ما ق��رار داده 
اس��ت. همه ما مي دانیم كه كش��ورهاي اروپایی، 
اتحادیه هایي را مانند اتحادیه اروپا تشكیل داده اند 
كه از این طریق منافعش��ان را به هم گره زده اند. 
در مقایس��ه كش��ورهاي اروپایي و اسالم مي توان 
گفت اروپا نفت ندارد. ولي ما مس��لمان ها از لحاظ 
منافع استراتژیك و ارتباط هاي گوناگون چند برابر 
آن ها منافع در اختیار داریم. در چنین ش��رایطي 
حج مي تواند به منزله كنفرانس اتحادیه  کشورهای 
مسلمان باشد. آن هم كنفرانسي كه مسلمان ها به 
شكل منظم سالي یك بار در آن حضور مي یابند. 

به نظر شما نتیجه این كنفرانس هرساله 
تاكنون چگونه بوده است؟

هزار افسوس كه مسلمانان از هر كشوري كه خود 
را به مكه مي رسانند، با هم ارتباط زیادي ندارند. ما شاهد 
این همه انفجار و ناامنی درکشورهای اسالمی هستیم و 
این همه سختي در سومالي و میانمار و... . در حالي كه 
در كنار آن شاهد برگزاري مراسم عظیم حج هستیم. 
امكانات زیادي كه ما مسلمانان در حج در اختیار داریم، 

به منزله ثروتي است كه مي توانیم از آن به خوبي استفاده 
كنیم. هر اندیشمند مسلمان، نیازمند بیداري و اگاهي و 
فكر و فرهنگ است و این مهم ترین كاستي ماست و گرنه 
خدا همه چیز به ما داده است. عالوه بر این، من مي خواهم 
عرض كنم كه تمام كارها و تكلیف ها اسالمي مي توانند 

یا به صورت آیینی صرف اجرا شوند یا به صورت عقلي.
مراسم عقلي و آییني حج چه تفاوتهایی 

با هم دارند؟
همه مسلمانان با مراسم حج به عنوان یک آیین 
آشنا هستند. اگر هم كسي بلد نباشد، یاد مي گیرد. 
ولي در نگاه عقلی به حج باید حواسمان باشد كه به 
كجا مي رویم. اجراي مراسم عقلي حج از همان زمان 
احرام آغاز مي شود. احرام آییني آن است كه آقایان 
2 تك��ه لباس مخصوص خود را بپوش��ند و خانم ها 
نیز لباس مخصوص خود را. ولي اگر فردي به دنبال 
چرایي اعمالش باشد، از همان مقدمات احرام آموزش 
مي بیند كه شست و شوي خود به منظورپاك شدن 
اس��ت؛ پاك شدن  دروني و رها كردن زندگي عادي. 
نپوشاندن سر، عطر نزدن، نگاه نكردن به آینه، دشنام 
و دروغ به زبان نیاوردن و... همه و همه تمریني است 
كه آموزش مي دهد چه طور كسي مي تواند بنده وار 
زندگي كند. ولي ما این درس ها را از حج نمي گیریم. 
اکتفا کردن به  مراس��م آیین��ي، یعنی انگار جامه را 
عوض كنید و بعد دوباره هماني بشوید كه بودید. در 
حالي كه ما باید تمرین كنیم تا عبد خالص شویم. باید 
از زندگي عادي دست برداریم و به حق رو آوریم. این 
اتفاق در دیگر اعمال عبادي ما نیز رخ مي دهد. روزه و 

نماز ما نیز بومي و محلي است.     ادامه در شماره آینده 

دکتر یحیی یثربی استاد دانشگاه:

حج؛ اتحادیه کشورهای اسالمی است

ساعات آغاز به کار ادارات تهران به روال قبل برگشت
همه دس��تگاه های اجرایی موظفند ساعات کار ادارات 
ش��هر ته��ران را با رعایت م��اده ۸۷ قان��ون مدیریت 
خدم��ات کش��وری و تبصره ه��ای ذی��ل آن و مصوبات 
هیئت وزیران، در س��قف 44 ساعت در هفته تنظیم 

و اجرا کنند.
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هزار افسوس كه مسلمانان از هر كشوري كه خود را به مكه مي رسانند، با هم ارتباط 
زیادي ندارند. ما شاهد این همه انفجار و ناامنی درکشورهای اسالمی هستیم و 

این همه سختي در سومالي و میانمار و... . در حالي كه در كنار آن شاهد برگزاري 
مراسم عظیم حج هستیم. امكانات زیادي كه ما مسلمانان در حج در اختیار داریم، به 

منزله ثروتي است كه مي توانیم از آن به خوبي استفاده كنیم

تعداد زائ�ران و اطالع�ات مهم برای 
مدینه قبلی ها

نص��راهلل فرهمن��د در گفتگو با س��تاد اطالع 
رس��انی حج 92 افزود: 30 هزار زائر ایرانی در 
قال��ب 250 کاروان مدینه قبل تا چهارش��نبه 

10 مهر ماه وارد مدینه منوره می شوند.
رئی��س س��تاد مدین��ه س��ازمان حج و 
زی��ارت با اع��الم اینکه "دوش��نبه اول مهر 
ماه 92، مدین��ه منوره با بیش از 14 هزار 
و 200 زائ��ر، بیش��ترین زائ��ر ایرانی را در 
خ��ود جای می دهد"، اظهار داش��ت: اولین 
گروه زائران حج 92، ش��نبه 30 ش��هریور 
م��اه مدینه من��وره را ت��رک می کنند و با 
حضور در مسجد ش��جره، ُمحرم شده و به 

س��مت مکه مکرمه حرکت خواهند ک��رد.
فرهمند درباره زمان خروج آخرین کاروان 
زائران مدین��ه قبل از مدینه نیز گفت: آخرین 
کاروان زائران مدینه قبل در روز چهارش��نبه 
17 مهر م��اه برای انجام اعم��ال عمره تمتع، 
مدینه را ترک کرده و عازم مکه می ش��ود. به 
ای��ن ترتیب مدینه در روز پنج ش��نبه 18 مهر 

ماه 92 خالی از زائر ایرانی است.



امام كاظم)ع( فرمودند: 
هركس از مّكه به اندازه ده میل فاصله داشته باشد، جز با احرام وارد 

آن نشود.

یادگار

حف�ظ  ب�رای  اول  گام   7
قرآن

»بهتری��ن روش حفظ قرآن و 
تثبیت آن در ذهن چیست؟«، این 
اولین پرسشی است که برای حفظ 

قرآن با آن مواجه می شویم. 
در ادامه نکات ضروری قبل از 
شروع به حفظ قرآن می آید. باید 
توجه داشت که بهترین روشی که 
برای حفظ صحیح قرآن وجود دارد 

با رعایت نکات زیر تحقق می یابد:
1� نّیت، باید دوس��تی با خدا 
و آش��نایی بیش تر با قرآن باشد 
و هنگام حفظ قرآن بهتر است با 
وضو و طهارت و رو به قبله باشیم.

2� حف��ظ اگ��ر از کودکی و 
نوجوانی شروع شود، بسیار سریع 
تر ب��ه نتیجه خواهید رس��ید. از 
هم��ان اول باید تصمی��م بر این 
کار جّدی باشد و حفظ از اسامی 
سوره ها آغاز گردد. اما اگر شما از 
فرصت کودکی و نوجوانی استفاده 
نکرده اید از فرصت عبادت بزرگ 
حج استفاده کنید تا ببینید می 

توانید چند سوره حفظ کند.
3� ب��رای حفظ باید نش��اط و 
آمادگی داشت. باید ساعات مشخصی 
از روز را ب��رای این کار در نظر گرفت 
و اگ��ر یک روز از حفظ قرآن باز ماند 
روز بعد باید جبران شود. زمان حفظ 
بهتر اس��ت اول صبح و شب، قبل از 
استراحت باشد. و در میان روز چند 
آیه ای را که قصد حفظ آن را داشته 

اید مرور کنید.
را  ترتی��ل  روش  بای��د   �4
آموخ��ت چ��ون ب��ه کارگی��ری 
آهنگهای ترتیلی حفظ را راحت 

تر می گرداند.
5� هر چه تسلط به روان خوانی 
صحیح، تجوید و دستور زبان عربی 
بیش تر باشد، بهتر و زودتر می توان 
قرآن را حفظ کرد؛ هم چنین گوش 
فرا دادن به نوار ترتیل برای این کار 

بسیار مفید و مؤثر است.
6- خواندن دعاهای وارد شده و 
کمک خواستن از خدا، اثر زیادی در 
آسان شدن حفظ و فهم قرآن دارد.

7- باید ب��رای این کار یکی از 
دوستان را انتخاب کنید تا بتوانید 
ساعاتی از روز را با هم سپری کرده 
و با ی��ک دیگر تمرین نمایید. هم 
اتاقی ش��ما و یا یکی از دوستانتان 
در حج می تواند شریک شما در 

این اقدام ماندگار باشد.
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امنی��ت جاني، مالي، دیني و ناموس��ي، . . . از 
ش��ؤون امنی��ت، امنیت اخالقي اس��ت. از این 
رو دس��ت و زبان و هم��ه اعضا و جوارح را در 
ای��ن حریم پ��اك باید ب��ه بند بندگي كش��ید 
ت��ا كاري بر خالف ش��ؤون ح��ج و آن محضر 
باش��كوه انج��ام ندهن��د و این تمریني باش��د 
ب��راي یك مس��لمان كه در هم��ه حال و تمام 
عمر و هر جا كه باش��ند، از س��المت و امنیت 
اخالقي برخوردار گردن��د، بدانگونه كه پیامبر 
خ��دا )صّلي اهلل علیه وآله( فرمود: »اْلُمْس�ِلُم 
َمْن َس�ِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن َیِدِه َوِلساِنِه« امام 
علي بن موس��ي الرضا )علیه الس��الم( در بیان 
آث��ار و فلس��فه حج، گفت��ار جامعي دارد؛ و از 
جمل��ه به این نكته اخالقي اش��اره فرموده اند 
كه: یكي از آثار حج باز داش��تن نفس از فساد 
اس��ت: »َوحظر اأَلْنُفس َعِن الفس�اد« و در 
همین حال باید بدانیم كه نفس س��ركش همه 
جا با ما اس��ت و ش��یطان افس��ونگر آدمیان را 

رها نمي س��ازد.
بر سر راه بشر كمین مي كند و با چهره هاي 
گوناگون و اش��كال مختلف ظاهر مي ش��ود و از 
ه��ر روزنه اي ك��ه بتواند نف��وذ مي كند تا روح 
عبودی��ت و بندگ��ي را بگی��رد و فض��اي صافي 
و روحان��ي ح��ج را آلوده كند تا اف��راد را از آن 
س��رزمین پاك، ناكام و با دست خالي برگرداند؛ 

چنانك��ه بر س��ر راه انبیا نیز در این س��رزمین 
ظاهر ش��د و وسوس��ه ها كرد و داس��تان رجم 
شیطان به دس��ت ابراهیم و اسماعیل و شكست 
دادن ابلیس، در این نبرد، با همین فلس��فه بود 
و حاجی��ان ك��ه در رم��ي جمرات، ای��ن مصاف 
نمادی��ن تاریخ��ي می��ان حق و باط��ل و خدا و 
ش��یطان را تجدید و تكرار مي كنند، باید هنگام 
رمي جمره، به این معني توجه داش��ته باش��ند 
كه در واقع ش��یطان و ش��یطان صفتان و خوي 
ش��یطاني را س��ركوب كنند؛ همانگونه كه امام 
صادق )علیه السالم( در حدیث مصباح الشریعه 

بر آن تأكید فرموده اس��ت: 
»و ب��ا رم��ي جم��رات، ش��هوات و رذالت ها و 
پس��تي ها و اعمال ناشایس��ت را از خود دور كن 

 ». . .
و در روایت دیگر، ضمن بیان اعمال عرفات بر 

این مطلب تصریح فرموده است: 
»از ش��یطان رانده شده به خدا پناه ببر؛ زیرا 
ش��یطان هرگز ت��و را از یاد نمي ب��رد و بهترین 
جایي كه دوس��ت دارد تو را غافل سازد، همین 
مكان مقدس اس��ت. بنابراین از سرگرم شدن به 
تماش��اي خلق برحذر باش و به خویشتن بپرداز 
و در ضم��ِن دعاهایي كه مي خواني، بگو: خدایا ! 
من بنده توام، مرا از میهمانان محروم خود قرار 
ن��ده و بر من رحم آور ك��ه از راه دور به درگاه 

ت��و آم��ده ام«. 

امام صادق )ع( و اخالق حضور در حرم؛

شیطان اینجا
هم هست!

امام 
صادق)ع( 
با اشاره به 

سرزمین 
عرفات 

می فرمایند: 
از شیطان 

رانده شده 
به خدا پناه 

ببر؛ زیرا 
شیطان 

هرگز تو 
را از یاد 
نمی برد 
و بهترین 
جایی که 

دوست 
دارد تو را 

غافل سازد، 
همین مکان 

مقدس 
است

حرم، حریم كبریایي است كه عالوه 
بر انسان ها، همه جانداران و درختان 
و گیاهان و حّتي جمادات و خاك و 

سنگ هاي مسجد الحرام و صفا و مروه، 
از امنیت برخوردارند و بدین جهت 

نباید مورد تعرض قرار گیرند. 
بدیهي است كه در چنین فضاي 
روحاني و حریم امني، باید همه 

حج گزاران در امان باشند. آیه  َوَمْن 
َدَخَلُه كاَن آِمنًا  )ال عمران 97( هرگونه 

امنیتي را شامل است.

حجت االسالم محمد تقی رهبر
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امام صادق  )ع( فرمودند: 

هی��چ كس ب��ا آرام��ش وارد مكه نمی ش��ود، مگر آن 
كه آمرزیده ش��ود. گفتم: آرامش و س��كینه چیست؟ 

فرمود: »اینكه تواضع كند«.

حسن خلق ومعاشرت 
براساس روایات، خوشخویی نه تنها سبب 
نش��اط زندگی ف��ردی و اجتماع��ی و موجب 
آبادانی دیار و فزونی روزی و محبوبیت اس��ت، 
بلکه موجب نجات آدمی و آمرزش گناهان او و 
زمینه ساز قرب به پیامبر)ص( در روز قیامت و 

بهره مندی از شفاعت آن بزرگوار است.
حسن خلق در فرهنگ اسالم از رحمت الهی 
ریشه می گیرد که خدای مهربان با معرفی پیامبر 
اکرم)ص( به عنوان الگوی برتر حس��ن خلق در 
خطاب به رسول گرامی می فرماید: به سبب لطف 
و رحمت خدا بود که با آنان نرم خویی و مهربانی 
کردی و اگر درش��ت خوی و س��خت دل بودی، 

قطعا از گرد تو پراکنده شده بودند.
حسن خلق، که از فضایل نفسانی است، با 
لبخند ها و خوش��رویی های ظاهری و تصنعی 

که برای جلب منافع مادی است تفاوت دارد.
امام ص��ادق)ع( خوش��رویی، خوش گویی 
و خوش رفتاری را س��ه محدوده حس��ن خلق 
دانس��ته اس��ت از این رو در اینج��ا به روایاتی 
که ارزش، آثار و پاداش خوش خویی را مطرح 

کرده اند اشاره می شود.
w ارزش حسن خلق

رس��ول خ��دا)ص( فرم��ود: در ترازوی 
عم��ل آدم��ی در روز قیامت، چی��زی برتر 
از حس��ن خلق نهاده نمی شود؛ نیز فرمود: 
در ترازوی عمل، چیزی س��نگین تر از خلق 

نیکو نیس��ت.
ام��ام ص��ادق)ع( فرم��ود: مؤم��ن، پس از 
واجب��ات، عملی محبوب تر از خوش��رفتاری با 

مردم، بر خدا عرضه نکرده است.
w آثار خوش خویی

ش��ده  روای��ت  از حض��رت ص��ادق)ع( 
اس��ت که می فرمود: نیک��ی و خوش خویی 
س��رزمین را آباد می کنن��د و بر عمر آدمی 
خوش��خویی  فرمود:  همچنین  می افزاین��د؛ 
بر روزی می افزاید؛ نیز فرمود: خوش��خویی 

عامل جلب دوس��تی اس��ت.
w پاداش خوشخویی

• تقرب الهی:
امیرمؤمنان)ع( فرمود: هیچ چیزی همانند 

خوش اخالقی موجب قرب الهی نمی شود.
از رسول خدا)ص( پرسیدند: بیشترین چیزی 
که موجب ورود به بهش��ت می ش��ود، چیست؟ 

فرمود: تقوای الهی و خوش اخالقی.
•     ق��رب ب��ه پیامب��ر)ص(:

نزدیک ترین  حضرت رسول)ص( فرمود: 
از  ش��ما  بهره مند تری��ن  و  م��ن  ب��ه  ش��ما 
ش��فاعت من در روز قیامت، راس��تگو ترین، 
و  اخالق تری��ن  خ��وش  امانت دار تری��ن، 

نزدیک ترین ش��ما به مردم اس��ت.
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فضیلت و اهمیت دعا  
 در فضیلت و اهمیت دعا: 

1 - پیغمبر اكرم می فرماید: دعا مغز 
عبادت است.

2 - و نی��ز می فرمای��د: بنده مومن 
از دع��ا بی بهره نمی مان��د بلكه یكی از 
س��ه چیز عاید او می ش��ود؛ یا گناهی از 
او آمرزیده می ش��ود و ی��ا خیر دنیا و یا 

ذخیره و خیر آخرت به او می رسد.
3 - همچنی��ن می فرمای��د: از فضل 
خدای تعالی در خواست كنید زیرا خدا 
دوست دارد كه از او بخواهند، و بهترین 

عبادت انتظار فرج است.
محم��د  ام��ام  حض��رت  از   -  4
كردند،چه  ال  س��ؤ  باقر)علیه السالم( 
فرمود:  حضرت  اس��ت،  بهتر  عبادتی 
هی��چ چی��ز بدت��راز آن ن��زد خدای 
تعالی نیس��ت از كسي كه از عبادت 
خداون��د تكب��ر م��ی ورزد و از آنچه 

نزد او اس��ت س��ؤال نمی كند.
5 - باز از حضرت باقر )علیه السالم( 
نقل نموده اند كه فرمود: بر ش��ما باد به 
دعا كردن، زیرا ش��ما به هی��چ عبادتی 
مانن��د دعا به خدا نزدیك نمی ش��وید و 
دعای كوچك را ترك نكنید به واس��طه 
كوچك��ی آن و آن را بخ��وان به تحقیق 
كه صاحب دعای كوچك همان صاحب 

دعای بزرگ است.
6 - حضرت صادق)علیه السالم( به 
میس��ر كه یكی از یارانش بود فرمود: 
ای میس��ر! دع��ا ك��ن مگ��و ك��ه كار 
گذش��ته اس��ت، به تحقیق نزد خدای 
تعال��ی منزلت و مقامی اس��ت كه به 
آن نمی رس��ی مگر به وس��یله سؤ ال 
و دع��ا كردن و اگ��ر چنانچه بنده ای 
دهانش از دعا بس��ته شود و دعا نكند 
چیزی به او داده نخواهد شد، پس از 
خ��دا بخواهید به ش��ما عطا می كند. 
ای میس��ر هر دری كوبیده شده امید 

است كه به روی صاحبش باز ش��ود.
7 - امیرالمؤ منین)علیه السالم( می 
فرماید: محبوب ترین اعمال نزد خدا در 

زمین دعا اس��ت و بهترین عبادت عفت 
است . بعد حضرت صادق )علیه السالم( 
فرم��ود امیرالم��ؤ منین )علیه الس��الم( 

مردی بود بسیار دعا كننده.
لمؤ منین)علیه الس��الم(  میرا ا  - 8
و  موفقیت  كلی��د  دعا  ی��د:  فرما می 
و  است  رستگاری  به سوی  گشا  ه  را
ز  بهترین دعا آن دعائی اس��ت كه ا
بیرون  تق��وی  با  دل  و  پاك  س��ینه 
كه  اس��ت  مناجات  در  و  ی��د،  آ می 
دعا وس��یله رس��تگاری اس��ت و به 
بالهای  ز  ا نس��ان  ا اخ��الص  س��بب 
می  آخ��رت خالصی  عذاب  و  دنی��ا 
و  ناراحتی  هن��گام  در  پ��س  ب��د،  یا

فرغ ش��دید به خ��دا پن��اه ببری��د.
9 - ق��ال امیرالم��ؤ منی��ن )علی��ه 
السالم(: دعا سپر مومن است از بال و هر 
گاه كوبیدن دری زیاد شد در به روی تو 

باز می شود.
10- دع��ا از نی��زه آهنی��ن كارگرتر 

است.

 امیرالمؤ منین 
علیه السالم 
می فرماید: 
دعا كلید 
موفقیت 
و راه گشا 
به سوی 
رستگاری 
است  و 
بهترین دعا آن 
دعائی است 
كه از سینه 
پاك و دل با 
تقوی بیرون 
می آید



پرواز و زمان ورود کاروان های جانبازان 
اولین کاروان جانبازان اعزامی به حج تمتع سال 1392، امروز وارد مدینه 
منوره می ش��ود. حمیدرضا آذرپی، مسئول حمل و نقل زمینی و هوایی 
ستاد مدینه منوره گفت: امسال دو کاروان ویژه جانبازان یکی به ظرفیت 
130 نفر و دیگری به ظرفیت 125 نفر برای انجام اعمال و مناسک حج 

وارد سرزمین وحی می شوند.

ش��هر مکه با نزدیک ش��دن به م��اه ذی الحجه هر روز 
میزبان خیل عظیم زائران حرم الهی است. به همین منظور 
مسئوالن عربس��تان تالش می کنند با ارائه خدمات بهتر 

زائران را در به جا آوردن فریضه حج تمتع یاری کنند.
مس��ئوالن حج عربس��تان از ورود بی��ش از 54 هزار 

حاجي از طری��ق 12 هزار 
دس��تگاه اتوبوس ب��ه مكه 

مكرمه تا امروز خبر دادند.
به گ��زارش پایگاه اطالع 
رساني حج، امین بن یاسین 
فطاني مدیركل دفتر وزارت 
حج عربستان در مكه مكرمه 
اعالم ك��رد: 12 هزار و 229 
دس��تگاه اتوبوس، 54 هزار و 
651 حاجي را از طریق مركز 
اس��تقبال حجاج در بزرگراه 
مك��ه مكرم��ه – ج��ده و از 
طریق مركز استقبال حجاج 
در جاده مدینه منوره منتقل 

كرده است.
كرد:  نش��ان  وي خاطر 
112 دس��تگاه اتوب��وس از 
طریق مركز استقبال حجاج 
ك��ه از جده به س��مت مكه 
مكرمه حرك��ت مي كردند، 
پن��ج ه��زار و 76 حاجي را 

متقل كردند.
مدی��ركل دفت��ر وزارت 
مك��ه  در  عربس��تان  ح��ج 
افزود: تش��ریفات و  مكرمه 
تدابیر مربوط به استقبال از 
حج��اج و راهنمایي آنها به 
آنها،  اماكن اس��كان  سمت 

در فاصله زماني كه از 20 دقیقه در زمانهاي شلوغ فراتر 
نمي رود، انجام مي شود كه در گذشته این مدت، چندین 

ساعت طول مي كشید.
فطان��ي اظهار داش��ت: آزمایش��گاه معاین��ه رانندگان 
اتوبوسهاي حجاج در مركز استقبال حجاج در جاده مدینه 
منوره هم آغاز به كار كرده است.

ح��ج  وزارت  گف��ت:  وي 
عربستان با هماهنگي با طرفهاي 
اتوبوس ذخیره  مسئول، تعدادي 
را آماده كرده اس��ت تا در صورت 
بروز خلل و نقص فني در هر یك 
از اتوبوسهاي حامل حجاج، سریع 
جایگزین ش��ود كه ه��دف از این 
اقدام، تالش وزارت حج براي ارائه 

بهترین خدمات به حجاج است.
فطاني همچنین از تحویل آب 
زمزم به برخي حجاج و همچنین 
اطمینان بخشي در خصوص روند 
كار خب��ر داد و گفت: وزارت حج 
براي فراهم كردن اماكن استراحت 
و بهداشتي و غیره تالش مي كند.

ب��زرگ  اف��زود: ه��دف  وي 
غیر اعالم ش��ده از طریق مركز 
حرك��ت  كنت��رل  راهنمای��ي، 
اتوبوس��ها ب��راي جلوگی��ري از 
س��رازیر ش��دن یك ب��اره آنها 
ب��ه منطق��ه مرك��زي اط��راف 
منظ��ور  ب��ه  مس��جدالحرام 
جلوگی��ري از ب��روز ازدح��ام و 
گره هاي ك��ور ترافیكي در مكه 
مكرمه و منطقه مركزي به ویژه 
در ای��ام ش��لوغي ب��ا هماهنگي 

مستمر پلیس خبر داد.

مکه برای پذیرایی
از ضیوف الرحمان آماده می شود

حکم روزه مستحبی
در مدینه منوره

روزه مس��تحبی در سفر جایز 
نیست مگر در مدینه منوره که می 
تواند برای برآمدن حاجت سه روز 
روزه مستحبی بگیرد و بنا بر احتیاط 
واجب ) الزم اس��ت ( چهارشنبه و 

پنجشنبه و جمعه باشد.
wتخییر بین قصر و اتمام

تخییر بین قصر و اتمام در مکه 
و مدینه اختصاص به مسجدالحرام 
و مس��جدالنبی ن��دارد و می تواند 
در تمامی دو ش��هر مکه و مدینه 
حتی محله های جدید دو ش��هر، 
نماز را تمام بخواند، اگر چه احتیاط 
استحبابی در اختصاص تخییر به 
محله های قدیمی دو شهر بلکه در 

اختصاص به دو مسجد است.
wحک�م نماز در مس�اجد 

مکه و مدینه
جایی که انس��ان باید تقییه 
کند م��ی تواند بر فرش و مانند 
آن سجده نماید ولی الزم نیست 
برای نماز به جای دیگری برود. 
ولی اگ��ر در همان محل بتواند، 
طوریک��ه به زحم��ت نیفتد ، بر 
حصی��ر یا س��نگ و امث��ال آن 
سجده کند، بنابر احتیاط واجب 

باید بر این اشیا سجده کند.
شورای استفتا بعثه مقام 
معظم رهبری در مدینه
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        است�فتاء

چاپ دو میلیون بلیت
 براي جابجایي حجاج

دو میلی��ون بلیت ب��راي جابجایي حجاج 
می��ان مكه مكرم��ه و مدینه من��وره از طریق 

سندیكاي اتوبوسراني چاپ شده است.
رس��انه هاي عربس��تان از چاپ دو میلیون 
بلی��ت براي جابجایي حجاج میان مكه مكرمه 

و مدینه منوره خبر دادند.
مروان زبیدي سخنگوي رسمي سندیكاي نقل 
حجاج اعالم كرد: د بیش از دو میلیون بلیت براي 
جابجایي حجاج میان مدینه منوره و مكه مكرمه 
چاپ ش��ده است. این موسسه متولي نقل زائران 
حرمین ش��ریفین بیش از دو میلیون بلیت در 
انواع مختلف ب��راي جابجایي حجاج میان مكه 

مكرمه، مدینه منوره و جده چاپ كرده است.
زبیدي اظهار داش��ت: سندیكاي اتوبوسراني 
نقل حج��اج، 18 مركز فني ب��راي محافظت از 
اتوبوسها و دخالت سریع در شرایط اضطراري در 
بزرگراهها در جهت هاي مختلفي كه اتوبوس��ها 
حركت مي كنند، آماده كرده است به طوري كه 
در هر مركز، اتوبوس��هاي ذخی��ره و كارگاههاي 

نگهداري آن در نظر گرفته شده است.
وي افزود: اتوبوس��هاي جدید ب��ه ناوگان 
اتوبوسراني نقل حجاج براي تسهیل جابجایي 
زائران حرمین ش��ریفین و دوري از ازدحام و 

شلوغي اضافه شده است.

هف�ت کاروان زائران ایرانی 
اهل سنت وارد شهر پیامبر شد

مس��ئول دفتر نمایندگی ولی 
فقیه در امور اهل س��نت اس��تان 
سیستان و بلوچس��تان از ورود 5 
کاروان زائ��ران ایرانی اهل س��نت 
استان سیس��تان و بلوچستان به 
مدینه من��وره تا روز چهارش��نبه 
27 ش��هریور ماه خبر داد و گفت: 
در مجم��وع 536 نفر از زائران اهل 
سنت استان سیستان و بلوچستان 

وارد مدینه منوره شده اند.
براتی،  احمد  حجت االس��الم 
در گفتگ��و ب��ا خبرن��گار س��تاد 
اطالع رسانی حج 92 با بیان این 
مطلب اف��زود: کاروان های زائران 
ایرانی اهل س��نت از استان های 
سیس��تان و بلوچستان، خراسان 
شمالی، خراسان جنوبی، گیالن، 
فارس، کرمانشاه و کردستان عازم 

سرزمین وحی می شوند.



z a e r n e w s . i r

فرصت حج را با »بازار گردی« از دست ندهیم

صالحی: س�ال 92 گشایش�ی در پرونده  
هسته ای صورت می گیرد

رییس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت که ان شاءاهلل 
در س��ال 92 گشایشی درباره بحث پرونده  هسته ای 
ایران صورت می گیرد. علی اکبر صالحی گفت: اعضای 
تیم مذاکره کننده با 1+5 تا حدودی مشخص شده اند. 
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با ارزش ترین 
سفرهاي 
طول زندگي 
هر آدمي 
سفر حج 
تمتع است 
اما شاهدیم 
وقتي كه بعد 
از چندین 
سال انتظار به 
سر می آید 
عمر زائران 
در بازارهاي 
عربستان 
براي خرید 
سوغاتي حراج 
مي شود.

حضور 61 کشور در مسابقه بین المللی 
حفظ قرآن کریم در عربستان

دبیرکل مس��ابقات قرآن��ی زیر نظر وزارت 
فرهن��گ و ارش��اد در عربس��تان س��عودی از 
مش��ارکت 150مس��ابقه دهنده از 61 کشور 
اسالمی در سی و پنجمین دوره مسابقات بین 
المللی حف��ظ و تالوت و تفس��یر قرآن کریم 

خبر داد.
ب��ه گزارش ش��بکه خبری المنار، س��ی و 
پنجمین دوره مس��ابقات بین المللی حفظ و 
تالوت و تفس��یر قرآن کریم 21 تا 28 محرم 

1435 در مسجد الحرام برگزار می شود.

قاریان اعزامی به حج 92 را بشناسیم
 کاروان قرآنی نور جمهوری اسالمی ایران، 
اعزامی به حج تمتع س��ال 1392، وارد مدینه 

منوره شدند.
به گزارش س��تاد اطالع رس��انی حج 92، 
13 ق��اری و ی��ک حافظ کل ق��رآن و اعضای 
گروه تواش��یح »شمیم بهشت« برای برگزاری 
محاف��ل قرآنی در موس��م حج تمت��ع 92 به 

سرزمین وحی اعزام شدند.
قاریان اعزامی به س��رزمین وح��ی به  عنوان 
س��فیران قرآنی به  منظور برگ��زاری محافل انس 
ب��ا قرآن در کاروان ها و بعثه مقام معظم رهبری و 
اجرای برنامه هایی از جمله تواشیح، اذان، مناجات 
و ... خواهند بود و در مجموع بیش از هزار محفل 

قرآنی در سرزمین وحی برگزار می کنند.
محمدرض��ا پورزرگ��ری، هوش��نگ یاری، 
ش��وکاوی،  س��یدفواد  پور کوی��ر،  حس��ین 
محمدرض��ا محم��دی، مهدی نبات��ی و ایرج 
رضوانی به عنوان قاری و هاش��م سلطانی نژاد 

حافظ کل قرآن وارد مدینه منوره شدند.
همچنین اعضای گروه تواش��یح »ش��میم 
بهشت« شامل آقایان احمد رحیمی فرد، مجتبی 
علی آبادیان، طاها کبیری، محمدرضا روح اللهی، 
سید مصطفی حسینی و محمد متولی طاهر از 
دیگر اعضای کاروان قرآنی نور جمهوری اسالمی 

ایران هستند که به سرزمین وحی اعزام شدند.
برابر ای��ن گزارش، محمد مس��عود عنایتی 
مقدم، حمیدرضا احمدی وفا، س��ید حمیدرضا 
مقدس��ی، س��ید حبی��ب اهلل ت��اج زاده، عباس 
مس��عودی و حس��ن مختاری از دیگ��ر اعضای 
کاروان قرآنی نور هس��تند ک��ه مدینه بعد عازم 

شهر پیامبر)ص( می شوند.
گفتن��ی اس��ت سرپرس��تی کاروان قرآنی 
نور جمهوری اس��المی ای��ران، اعزامی به حج 
تمت��ع 1392 را بهزاد احمدی قاری و مجری 

برجسته قرآنی کشور بر عهده دارد.

با ارزش ترین سفرهاي طول زندگي هر آدمي سفر حج تمتع است اما 
شاهدیم وقتي كه بعد از چندین سال انتظار به سر می آید عمر زائران در 

بازارهاي عربستان براي خرید سوغاتي حراج مي شود.

بخش اول / به گزارش پایگاه اطالع رساني حج به نقل از خبرگزاري تسنیم: یادمان 
نمي رود كه وقتي كمي كوچك تر بودیم و مي ش��نیدیم فردي از س��فر آمده اس��ت، 
نگاه مان به كیف و س��اك زائر بود كه ببینیم آیا براي ماسوغاتي آورده است یا خیر؛ 
جالب اینكه دعا مي كردیم س��اك زائر بزرگ تر باش��د چون نشان دهنده این بود كه 
سوغاتي زیادي آورده است؛ حتي بازكردن ساك زائر را با اصرار جزء اولین  برنامه ها 
بع��د از زیارت قبولي قرار مي دادیم و زائر هم كه نمي خواس��ت دل ما را بش��كند به 
س��رعت ساك بزرگ خود را وسط قرار مي داد و یكي یكي اسم مهمانان را مي آورد و 

قند در دل بقیه آب مي شد؛ واقعًا لذت زیادي دارد.
سفر باشكوه و معنوي حج تمتع یا به قول معروف بین ما، حج واجب، یكي از سفرهایي 
است كه ممكن است در طول عمر هر فردي فقط یك بار تكرار شود كه البته براي آن یك 
بار هم اجرهاي زیادي را برشمرده اند، از جمله اینكه در روایات آمده است:  هركس قصد حج 
كند، هرگامي كه براي سفر برمي دارد، گناهي از او كاسته و درجه اي به او اضافه مي شودو بعد 
از طواف همه گناهانش بخشیده مي شود؛ همچنین آمده است كه سه روز اول سفر حج، سبب 

محو گناه است و باقي اّیام سفر، انسان در حال دریافت درجه است.
ارزش معن��وي و اخروي و حتي دنیایي این س��فر آنچنان باالس��ت ك��ه در روایات 
مي خوانیم؛ پاداش خرج كردن یك درهم در حج ، برابر خرج كردن دو میلیون درهم در 
غیرحج و در راه خداست، لذا اگر بخواهیم تجارت گونه هم به این سفر نگاه كنیم مي بینیم 
كه ارزش این س��فر عظیم در نزد خدا بس��یار باالست به طوري كه رسول خدا صلي اهلل 
علیه و آله و س��لم فرمودند: 2 »هر كس حج به جا آورد و در آن مرتكب ش��هوت نفس، 
سخن بد و فحش نشد، از گناهان پاك مي شود مانند روزي كه از مادر تولد شده است«.

س��وغات آوردن یكي از س��نت هاي زیبایي اس��ت ك��ه ما ایراني ه��ا خیلي به آن 
پایبندی��م و در این بین هم مس��افر و هم س��وغات گیرنده ل��ذت مي برند و البته در 
دین ما هم به این امر س��فارش ش��ده اس��ت به طوري كه در تفسیر عیاشي از امام 
صادق )علیه الس��الم( نقل ش��ده كه فرمودند: »وقتي یكي از ش��ما به س��فر مي رود 
 باید به مقدار توانش س��وغات برای خانواده  اش بیاورد، اگر چه یك س��نگ باش��د.«
ب��ا همه ای��ن توصیفات دل انگیز، در س��فرها به خصوص س��فر معن��وي حج كه به 
ق��ول بس��یاري از ب��زرگان فرصت براي زائر مث��ل برق و باد مي گذرد ش��اهدیم كه 
س��وغاتي آوردن به یكي از دغدغه هاي زائران تبدیل شده است و حتي برخي هم به 
همین دلیل كه توان آورددن سوغاتي را ندارند و نمي خواهند شرمنده فامیل شوند 

قید این سفر باارزش را زده اند.                                  ادامه در شماره آینده 
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

در صورت مش��اهده عوامل غیر 
ایرانی که بدون هماهنگی در کاروان 
ت��ردد می کنند با مدی��ران کاروان، 
مرات��ب را ب��ه اطالع مدی��ر کاروان 
برس��انید. به ط��ور کلی نس��بت به 
حضور افراد ناشناس و غیر ایرانی در 
قس��مت محل استقرار خود حساس 

باشید.

حج، س��فري معنوي اس��ت كه 
بن��دگان خداج��وي، ب��ه عش��ق و 
ش��وق لقاي حق و درجهت تبعیت 
از دس��تورات اله��ي و پاالیش روح، 
به آن هّم��ت مي گمارند. دیار وحي، 
بهتری��ن میع��ادگاه ملل مس��لمان 
است كه درآن، مسلمانان با یكدیگر 
آش��نا مي شوند. حج، یادآور رنج ها و 
مصائب چندین س��الة پیامبر )صلي 
اهلل علی��ه و آله( در مس��یر اعتالي 

اسالم و رستگاري بشریت است.
حس��ین رهنم��ا، مدی��ر كاروان 

13464 فالورجان

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.

گفتم: آی��ا اخالق دینی، تنها به 
رابطه انس��ان با نفس م��ی پردازد؟ 
یا از رابطۀ انس��ان با خدا و انس��ان 
با انس��ان و طبیعت نیز س��خن می 

گوید؟
گف�ت: انس��ان تافت��ه جدابافته 
ای نیس��ت که با هی��چ چیز و هیچ 
کس رابطه و پیوندی نداش��ته باشد. 
او در ای��ن جه��ان پهناور ب��ا دیگر 
موج��ودات رابط��ه ای ارگانیزمی یا 
مکانیزمی دارد و این ارتباط و پیوند 
برای چرخش زندگی  ناگسس��تنی، 
انس��ان ام��ری ض��روری و حاکی از 
تأثی��ر و تأثر متقابل از یک توس��عه 
مداری در روابط بش��ری اس��ت و به 
دنبال آن، تعهدها و مسؤولیت هایی 
که بر عهدۀ انسان گذاشته شد از یک 
معناداری و هدفمندی درباره انسان 
حکایت دارد؛ بر این اس��اس، آدمی، 
اف��زون بر تعهدات و ال��زام هایی که 
نسبت به خود دارد، تعهدهای دیگر 
و بلکه بیش��تری نسبت به طبیعت، 

دیگران و خدای متعال دارد. 

حجره طاهره
مورخان نوش��ته اند كه رس��ول 
خ��دا )ص( در هم��ان حجره اي كه 
وفات یافتند، مدفون ش��دند وچون 
پیامبر اسالم در خانه مسكوني خود  
دفن ش��دند ل��ذا آن مح��ل مقدس 
 را »حج��ره طاه��ره« نامی��ده ان��د

حجره ش��ریفه داراي حصار مشبكي 
از مس و فوالد اس��ت كه  میناكاري 
ش��ده و مكل��ل ب��ه طالس��ت مگر 
 طرف جنوبي آن كه برنجي اس��ت.

عکس روز

مدینه منوره - قبرستان بقیع                                                   عکس: کمال الدین شاهرخ 

شاهد

آن قدر به عراقی ها نزدیک بودیم 
که حتی با هم حرف نمی زدیم و حرف 
هایمان را با اشاره به هم می فهماندیم. 
محمد تقی)سردار شهید ابوسعیدی( 
اش��اره ک��رد ب��ه م��ن و ب��ا حرکت 
 ل��ب گفت: وق��ت نماز مغرب ش��ده.
برم��ی گردی��م  اش��اره گفت��م:  ب��ا 
نی��م. می خ��وا  نم��از  بع��د   مق��ر، 

خیلی آهس��ته گفت: معلوم نیس��ت 
برگردی��م. رویش را برگرداند به طرف 

قبله و تکبیره االحرام گفت. 
منبع:  پالك خاموش

z a e r n e w s . i r

سعی صفا و مروه
این س��عی میان »صف��ا« و »مروه« عجب کالفه میکند آدم را. یکس��ره 
ب��رت می گرداند به هزار و چهار صد س��ال پیش. به ده هزار س��ال پیش. با 
“هروله”اش )که لی لی کردن نیست، بلکه تنها تند رفتن است.( و با زمزمه 
بلند و بی اختیارش؛ و با زیر دس��ت و پ��ا رفتن هایش؛ و بی“خود”ی مردم؛ 
و نعلین های رها ش��ده؛ ک��ه اگر یک لحظه دنبالش بگردی زیر دس��ت و پا 
له میش��وی؛ و با چش��م های دودوزنان جماعت، که دسته دسته بهم زنجیر 
ش��ده اند؛ و در حالتی ن��ه چندان دور از مجذوبی میدون��د؛ و چرخهایی که 
پیره��ا را میب��رد؛ و کجاوه هایی که دو نفر از پ��س و پیش بدوش گرفته اند؛ 
و با این گم ش��دن عظیم فرد در جمع. یعن��ی آخرین هدف این اجتماع؟ و 
این سفر…؟ شاید ده هزار نفر، شاید بیست هزار نفر، در یک آن یک عمل 
را می کردن��د. و مگر می توانی میان چنان بیخودی عظمایی به س��ی خودت 
باشی؟ و فرادا عمل کنی؟ فشار جمع میراندت. شده است که میان جماعتی 
وحش��ت زده، و در گری��ز از یک چیزی،  گیر کرده باش��ی؟ بجای وحش��ت 
“بیخودی” را بگذار، و بجای گریز “س��رگردانی” را؛ و پناه جس��تن را. در 
میان چنان جمعی اصال بی اختیار بی اختیاری. و اصال “نفر” کدام اس��ت؟ و 
فرق دو هزار و ده هزار چیست؟                                  جالل آل احمد

مهر بقیع

افشین عالء 

 مرا به خانه زهرای مهربان ببرید 
 اگر نشانی شهر مدینه را بلدید 
 مرا كه مهر بقیع است در دلم، چه شود 
 نه اشتیاق به گل دارم و نه میل بهار

كسی صدای مرا در زمین نمی شنود 

به خاكبوسی آن قبر بی نشان ببرید
كبوتر دل ما را به آشیان ببرید

اگر به جانب آن چار كهكشان ببرید
مرا به غربت آن هیجده خزان ببرید
فرشته ها! سخنم را به آسمان ببرید
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هتل قصر الدخیل

مكه - عزیزیه شمالی جنب مركز 
االتصاالت السعودیه - هتل دارهادی

zaernews@gmail.com

www.hajj.ir/245 )نش�ریه زائر( 

www.hajj.ir )پایگاه اطالع رسانی حج(

+966 537 367 545

جمعه 29 شهریور1392 -   شماره 2 -  14ذی القعده 1434 - 20سپتامبر 2013


