
نماینده ولی فقیه
 و سرپرست حجاج ایرانی
 وارد مدینه منوره شد

اخالق محمدی)ص(
ک��ه  ای  نمون��ه  جامع��ه 
النبی  مدینه  در  پیامب��ر)ص( 
بنی��ان نه��اد،دارای ویژگی ها 
و خصایص��ی ب��ود ک��ه عمق 
مدنیت جامعه بشری و تمدن 

دینی را نش��ان می دهد.
 2

کاروان جانبازان
 وارد مدینه شد 
»جانبازان عزیز ارزنده تری��ن یادگارهای دوران دفاع 
مقدس هستند.«                                          3

واکنش جهانی به یورش
صهیونیست ها به مسجد االقصی

ت��ازه ترین یورش نظامیان رژیم اش��غالگر قدس به 
مسجداالقصی با واکنش مسلمانان مواجه شد.  10
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زائران در چند هتل
مدینه اسكان دارند؟
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

حضرت امام )ره(:
از زائران محترم كشور ایران تقاضا دارم كه توجه 
كنن��د از چه كش��وري مي روند و به س��وي كي رو 
آورده اند. از كش��وري مي روند كه براي اسالم عزیز 
و اج��راي احكام نوراني آن به جاي احكام طاغوت 
ب��ه پاخاس��ته و زن و مرد و پی��ر و جوان هر چه 

داشته اند فدا كردند. 
پیام به كنگرۀ عظیم حج، 1365

شماره 
3

  سرمقاله
محمد رضا جمالی

حجت االسالم والمسلمین سید علی قاضی عسکر، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج 
ایرانی و س�عید اوحدی رئیس س�ازمان حج و زیارت، ظهر جمعه 29 ش�هریور پس از 
بدرقه توس�ط حجت االس�الم والمس�لمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم 

رهبری وارد مدینه منوره شدند.
به گزارش ستاد اطالع رسانی حج 92، حجت االسالم والمسلمین سید علی قاضی عسکر 
در ب�دو ورود ب�ه مدینه منوره مورد اس�تقبال عبدالحمید المطیری نماینده وزیر کش�ور 
عربستان سعودی و رسولی محالتی سفیر جمهوری اسالمی ایران در عربستان قرار گرفت.

دکت�ر محمدرضا باقری معاون امور بین الملل بعثه مق�ام معظم رهبری و تعدادی از 
مدیران بعثه و س�ازمان نیز، نماینده ولی فقیه و سرپرس�ت حجاج ایرانی را در ورود به 

عربستان سعودی همراهی می کردند.



پیکر مطهر ۱۷ شهید گمنام تازه تفحص شده در سراسر 
کشور به خاک سپرده شد

روز گذشته در آستانه هفته دفاع مقدس، پیکر مطهر 1۷ شهید گمنام 
تازه تفحص ش��ده، همزمان در ۷ اس��تان کشور تشییع و به خاک سپرده 
ش��د. این شهدا در استان های گیالن، البرز، کردستان، تهران، سمنان، 

قزوین و خراسان رضوی حضور باشکوه مردم به خاک سپرده شدند.

اخالق محمدی)ص(
ادامه از صفحه اول

مش��خصات چنی��ن جامعه ای 
س��عادت  از  برخ��وردار  نظ��ام 
دنیوی و اخروی اس��ت که همه 
مردمان��ش را اعم از مس��لمان 
و غی��ر مس��لمان به س��ر منزل 
این  رس��اند.اتصاف  می  مقصود 
جامع��ه ب��ه "کلم��ه توحید" و 
توحی��د کلم��ه" ب��ه آن ویژگی 
خاصی می بخشید که به همراه 
س��لوک نب��وی پایه گ��ذار یک 
جامع��ه اخالقی ش��د.اخالق نرم 
ودلبستگی شدید پیامبر)ص( به 
رس��تگاری و فالح امت، موجب 
ش��د مردمی که از خوی اشرافی 
گ��ری و تکب��ر و خودبین��ی و 
تفرعن اش��راف و سران قبایل به 
تن��گ آمده بودند به ندای دعوت 
پیامبررحم��ت و مغف��رت )ص( 

ایمان آوردند.
ای��ن انگیزه ایمان��ی چنین 
شوری در مومنان ایجاد کرد که 
که آنها را به انسانی دیگر تبدیل 
جز"خدا"  می کرد بطوریکه 
چی��ز دیگ��ری را نم��ی دیدند 
و ج��ز رحمت و رض��وان الهی 
طلب دیگری نداش��تند و درد 
انس��ان ها به جای همه آالم و 
درد های آنان قرار گرفته بود. 
ساختن چنین انسانها و جامعه 
نمونه ای، فقط ازدست پیامبر 
رحم��ت )ص( ب��ر می آمد که 

غ��م امت بر او گران می آم��د.
بنابرای��ن ب��ر پی��روان دین 
اس��الم بی��ش از ه��ر دی��ن و 
آیینی فرض اس��ت ک��ه تا آنجا 
که م��ی توانند با خ��وی مالیم 
،خوش��خویی و خوشرویی ،ادب 
و تواض��ع خود را به آن حضرت 
نزدیک نمایند و درد دیگران را 
درد خود بدانند و از سرنوش��ت 
برادران و خواهران ایمانی خود 
غافل نشوند .شاید این حقیقت 
بر زایران حرم نبوی بیش از هر 
ش��خص دیگری ضرورت دارد 
که در این س��فر معنوی بیش 
از هر عاملی متصف به اخالق 
آورد  وره  محمدی)ص(باشند 
خوش��ی  اخ��الق  سفرش��ان 
بیش  پیامبرش��ان  که  باش��د 
ی  یگ��ر د نس��ان  ا ه��ر  ز  ا

ب��دان ب��ود. 
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سرمقاله

ادامه از صفحه اول
حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر در فرودگاه مدینه 
منوره در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ش��عار حج امسال "حج؛ 
معنویت، هم اندیش��ی و اتحاد اسالمی" است، اظهار داشت: نگاه 
جمهوری اسالمی ایران به حج، منشا تحول روحی و اخالقی است.
نماینده ولی فقیه و سرپرس��ت حج��اج ایرانی افزود: 
نگاه جمهوری اس��المی ایران به ح��ج، نگاه به وحدت و 
آش��نایی ملت های اسالمی با یکدیگر است تا در پرتوی 

این آشنایی به موفقیت های بزرگی دست پیدا کنند. 
حجت االس��الم والمسلمین قاضی عس��کر با اشاره به 
دیدگاه های دولت یازدهم در زمینه ارتباط با عربس��تان 
س��عودی، گف��ت: ت��الش ما بر این اس��ت که ب��ا دولت 
عربس��تان رابطه بهتر و دوستانه تری پیدا کنیم. نماینده 
ولي فقیه در امور حج و زیارت در فرودگاه مهرآباد نیز گفت: 
توفیق میزباني كه به عربستان داده شده تا میزبان ضیوف 
الرحمان باش��ند اقتضا مي كند كه بهترین رفتار را با زائران 

عزیز از همه كشورها داشته باشد.

وي اف��زود: ما هم به عنوان یك كش��ور مهم در منطقه 
و به عنوان كش��وري كه بهترین حج گ��زاري را به اعتراف 
مقامات سعودي دارد این توقع را داریم كه در همه بخش ها 
درخص��وص زائران ایراني ان ش��اء اهلل مراع��ات كنند و آن 
مس��ایلي كه احیانا بعضي از تندروه��ا در برخورد با زائران 

یا روحانیان ما دارند، شاهد اینگونه مسایل در حج نباشیم.
حجت االسالم والمسلمین قاضي عسگر تصریح کرد: 
ما امیدواریم ان ش��اء اهلل امس��ال حج��ي آرام و مطلوب 

داشته باشیم.
بر طبق این گزارش، س��عید اوحدی، رئیس سازمان 
ح��ج و زیارت نی��ز در بدو ورود به مدین��ه منوره، تعداد 
زائران ایرانی اعزامی به مدینه تا جمعه 29 ش��هریور ماه 
را 12 ه��زار و 500 نفر اع��الم کرد و گفت: آخرین پرواز 
ورودی زائران ایرانی به عربس��تان س��عودی 18 مهر ماه 
خواهد بود و پروازهای بازگشت حجاج ایرانی از عربستان 
به ایران از 28 مهر ماه آغاز می شود و آخرین پرواز حجاج 

کشورمان 18 آبان ماه در ایران فرود می آید.

نماینده ولی فقیه و سرپرست
حجاج ایرانی وارد مدینه منوره شد

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از توسعه 
معنویت، توس��عه اخالق و توجه به وحدت امت اسالمی، 
به عنوان اهداف حج در نگاه جمهوری اسالمی ایران نام 
برد و از زائران و کارگزاران حج خواس��ت تا از اموری که 

به روابط دو کشور لطمه وارد می کند خودداری کنند. 
به گزارش س��تاد اطالع رسانی حج 92، حجت االسالم 
والمس��لمین س��یدعلی قاض��ی عس��کر، روز جمع��ه 29 
ش��هریورماه در جمع کارکنان بعث��ه مقام معظم رهبری و 
سازمان حج و زیارت، خدمت رسانی خالصانه، عاشقانه و با 
معنوی��ت کامل را از وظایف خادمان حج دانس��ت و گفت: 
خدمت به زائران حرمین ش��ریفین، نعمت و لطف حضرت 
احدیت به خادمان ضیوف الرحمن است. خادمان زائران باید 
طوری خدمت کنند که نه تنها قلب رهبر فرزانه انقالب شاد 
ش��ود، بلکه خشنودی خداوند و رسول گرامی اسالم و ائمه 
معصومین علیهم االسالم اهلل )ص( را به دنبال داشته باشید. 

w بعثه و سازمان حج مکمل یکدیگر هستند
نماینده ولی فقیه و سرپرس��ت حجاج ایرانی، از بعثه 
مقام معظم رهبری و س��ازمان حج و زیارت به منزله دو 
بال یک پرنده نام برد و خاطرنش��ان کرد: بعثه و سازمان 
حج و زیارت یک مجموعه واحد هس��تند که باید مکمل 
هم بوده، همپای یکدیگر کار کنند و احس��اس دوگانگی 

را به فضای همکاری با یکدیگر راه ندهند.
w میدان خدمت به زائران؛ میدان مسابقه معنوی 
ایشان خادمان زائران حرمین شریفین را به بهره برداری 
معن��وی و خدمت رس��انی کامل به زائران س��فارش کرد و 

یادآور شد: میدان خدمت به زائران، میدان مسابقه معنوی 
است و همه باید تالش کنند در ایم مسابقه پیشتاز باشند. 
وی افزود:ه��ر کجا که نقطه ضعفی احس��اس می ش��ود یا 
پیشنهادی برای بهبود در رسیدگی امور زائران وجود دارد، 

منعکس شود تا پیگیری الزم صورت گیرد.
وی با اشاره به مسائل پیش آمده چند سال اخیر در زمینه 
روابط ایران و عربس��تان سعودی گفت: در یک دوره ای روابط 
کش��ورمان با عربستان دچار خدشه ش��د و گاهی در مرحله 
سردی کامل قرار گرفت. در شرایط کنونی که حجت االسالم 
والمسلمین دکتر حسن روحانی مسئولیت ریاست جمهوری را 
بر عهده گرفته اند تالش بر این است که سردی جای خود را به 

روابط صمیمانه با احترام به حقوق یکدیگر بدهد.
w دیپلماسی حج از مسائل سیاسی جداست

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی تاکید کرد: 
در گفت وگو، خیلی از مس��ائل حل خواهد شد. سیاست ما 
نیز، هم در گذش��ته و هم در حال حاضر این گونه بوده که 
مسئله حج را از مسائل سیاس��ی جدا کنیم چراکه اعتقاد 
داریم دیپلماسی حج، خود نوعی دیپلماسی مستقل است. 
ایش��ان افزود: ما در حج بلکه تالش خواهیم کرد حج را به 

کانون وحدت امت اسالمی تبدیل کنیم.
نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی با منع زائران 
کشورمان از پرداختن به مباحث مورد اختالف شیعه و سنی، 
اظهار داشت: بخصوص در شرایط فعلی که جنگ های طایفه ای، 
بسیاری از کشورها را درگیر نموده و خون های مظلومان را به 

زمین ریخته است، باید از اختالف افکنی ها جلوگیری کرد.

سرپرست حجاج ایرانی اهداف حج در نگاه جمهوری اسالمی ایران را تشریح کرد:
توسعه معنویت و اخالق و توجه به وحدت امت اسالمی 



جمع آوری ۸۰۰ میلیارد ریال زکات
حس��ین انواری سرپرس��ت کمیته امداد امام خمینی)ره( 
گفت: جشن عاطفه ها با شعار "در انتظار مهر حماسی" 10 
تا 12 مهرماه امس��ال برگزار می ش��ود. وی گفت: در دو 
سال گذشته بیش از 600هزار شغل توسط کمیته امداد 

ایجاد شده است.

z a e r n e w s . c o m
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برگزاری مراسم دعای کمیل و ندبه در 
مدینه منوره

ن��وای "ی��ا رب، ی��ا رب" زائ��ران ایرانی در 
اولین مراس��م روحبخش دعای کمیل در حج 
سال 92، پنج ش��نبه 28 شهریور ماه در شهر 

پیامبر)ص( طنین انداز شد.
به گزارش س��تاد اطالع رسانی حج 92، اولین 
مراس��م پرفیض دعای کمیل در حج س��ال 92، 
پنج شنبه ش��ب با حضور زائران مشتاق ایرانی در 
اقامتگاه محل استقرار بعثه مقام معظم رهبری و سه 
اقامتگاه دیگر زائران ایرانی در مدینه منوره برگزار 
و مناجات ماندگار م��والی متقیان، امیر مومنان، 
حضرت علی علیه الس��الم زمزمه انبوه زائران حرم 

شریف نبوی و ائمه مظلوم بقیع علیهم السالم شد.
میهمانان رسول اهلل )صلى اهلل علیه وسلم( 
در اولین ش��ب جمعه مدینه در مراس��م حج 
سال 92، در سالن اجتماعات بعثه مقام معظم 
رهب��ری در مدینه منوره گ��رد هم آمدند تا با 
تالوت دعای ش��ریف کمیل، جان ها را به عطر 
جانبخش علوی صفا بخش��ند. در ابتدای این 
مراس��م، تالوت آیات وحی توسط محمدرضا 
پورزرگری، قاری برجس��ته کشوری انجام شد 
و سپس حاج محمدرضا غالمرضازاده، مداح و 
ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم 

دعای پرفیض کمیل را اجرا نمود.
عالوه بر برگزاری مراس��م دعای کمیل در 
بعثه مقام معظم رهبری، این مراسم باشکوه با 
استقبال گسترده زائران کشورمان و با حضور 
نماین��دگان بعثه در اقامتگاه های الزهرا الخیر، 
الصافیه الیاس و المدین��ه هارمونی با مداحی 
آقایان میثم مطیعی، س��ید ابوالفضل مدرسی 
ی��زدی و محم��د رضای��ی برگزار ش��د و قراء 
برجسته کش��وری، آقایان سیدفواد شوکاوی، 
هوش��نگ یاری و مهدی نباتی، آیات کالم اهلل 
مجید را در این مراسم پر فیض تالوت کردند. 
همچنین حجج االسالم والمسلمین دکتر 
مظلوم��ی، دکت��ر احمدی، رضای��ی و حاجی 
ابراهیم��ی به عن��وان نماین��دگان بعثه مقام 
معظ��م رهب��ری در مدینه منوره در مراس��م 
دعای کمیل ک��ه در اقامتگاه محل اس��تقرار 
بعثه و س��ه اقامتگاه زائ��ران ایرانی در مدینه 

منوره برگزار شد، حضور داشتند. 
همچنی��ن صبح روز جمعه نی��ز با حضور 
انبوه زائران مراسم معنوی دعای ندبه درمحل 

بعثه مقام معظم رهبری برگزار گردید.

تری��ن  ارزن��ده  عزی��ز  »جانب��ازان 
مق��دس  دف��اع  دوران  یادگاره��ای 
هستند.«، »جانبازان ما در تمام دوران 
جانبازی در حال مجاهدات هستند.«، 
»جانب��ازان والیتمدار میهن اس��المی 
قدومتان گلباران.« این ها پالکاردهایی 
هس��تند که در دس��ت برخی اعضای 
کاروان جانب��ازان  از  اس��تقبال  تی��م 
 در س��الن فرودگاه مدینه ق��رار دارد. 
ظهر روز جمع��ه 14 ذیقعده جانبازان 
با همان چفیه های همیشگی و لبخند 
صمیم��ی بر ل��ب یکی یکی از س��الن 
انتظ��ار خ��ارج م��ی ش��وند و از میان 
کوچه ای که برای اس��تقبال از انها در 
مقابل ورودی س��الن انتظ��ار فرودگاه 
مدینه تشکیل شده می گذرند. کاروان 
جانبازان جنگ تحمیلی امسال شامل 
120 نف��ر اس��ت ک��ه 80 جانب��از و 
همراهانشان را در بر می گیرد و از میان 
 آنها 30 نفر جانباز ویلچری هس��تند.

حجت االس��الم دکتر مظلومی معاون 
فرهنگ��ی بعثه مق��ام معظم رهبری و 
دکتر دنده بر معاون مرکز پزشکی حج 
و زیارت در میان اس��تقبال کنندکان 
هس��تند که یک��ی یکی ب��ه جانبازان 
خوش آم��د می گویند و ب��ه آنها گل 

اهدا می کنند.
برخ��ی پرس��تاران و اعض��ای تیم 
پزش��کی نیز در این کمیته اس��تقبال 
حضور دارند. از ش��اهرخ خجس��ته فر 
یکی از پرس��تاران جانب��ازان که برای 
اس��تقبال از آنه��ا به ف��رودگاه مدینه 
آم��ده م��ی پرس��م پذیرای��ی و امداد 
جانب��ازان س��خت نیس��ت؟ لبخندی 

می زن��د و م��ی گوید ح��ج واقعی ما 
همین ها هس��تند. دکت��ر علی ترکان 
رئیس بیمارس��تان مدینه هم که کنار 
ما ایستاده می گوید ما در بیمارستان 
مدین��ه آماده ارائ��ه خدم��ات به این 
جانبازان هس��تیم و حتی اگر مشکلی 
پیش بیای��د آمادگی اع��زام  آن ها را 
 به بیمارس��تان های س��عودی داریم.
جانبازان از کوچه اس��تقبال کنندگان 
ک��ه م��ی گذرن��د ب��ه خبرن��گاران و 
عکاس��ان حاضر در مراس��م می رسند 
ک��ه منتظرند ت��ا گپ کوتاه��ی با انها 
بزنن��د و از ح��س حال ش��ان هنگام 
 ورود ب��ه س��رزمین وح��ی بپرس��ند.

محم��د صداق��ت من��ش جانب��از 70 
درص��د که در 24 س��الگی در والفجر 
ی��ک مج��روح ش��ده م��ی گوی��د: با 
دس��ت خالی به س��رزمین وحی امدم 
 ام��ا امی��دوارم با دس��ت پ��ر برگردم.
هوش��نگ رحیم��ی ه��م ک��ه در 20 
س��الگی از هم��دان ب��ه جبه��ه های 
غ��رب رفت��ه تاکید م��ی کن��د که با 
وارد  درخواس��ت  و  آرزو  دنی��ا  ی��ک 
مدینه ش��ده و یاد دوس��تان شهیدش 
 هی��چ وق��ت از خاط��رش نم��ی رود.
قاس��م آقایی هم اولین بار است که به 
سرزمین وحی مشرف می شود. او در 
پاس��خ به خبرنگار زائر می گوید ما که 
جانباز نیستیم. جانباز کسی است که 
روی تخت بیمارس��تان است نه ما که 
کاری نک��رده ایم. او م��ی گوید هنوز 
احس��اس دین و گن��اه دارد و به امید 
شفاعت ام البنین مادر حضرت عباس 

)ع( آمده است.

با استقبال مسووالن بعثه مقام معظم رهبری

کاروان جانبازان وارد مدینه شد

قاسم آقایی  
یکی از 
زائران جانباز 
می گوید ما 
که جانباز 
نیستیم. جانباز 
کسی است که 
روی تخت 
بیمارستان 
است نه ما 
که کاری 
نکرده  ایم



حسرت هنگام مرگ
امام صادق)ع( فرمود: کس��ی که زیاد با دنیا گره خورده باش��د حس��رت و 

اندوهش هنگام جدایی از آن زیادتر خواهد بود. )جهاد با نفس، ح 639(

یادگار

نکات ض�روری برای حفظ 
قرآن

1� در طول مدت حفظ باید از 
یک قرآن استفاده کرد.

2- حفظ قرآن را باید با روزی 
نیم س��اعت و با آیات کوتاه شروع 
کرد و پس از گذش��ِت حدود 20 
روز م��رور آن را افزای��ش داد. ب��ا 
توجه به اینکه شما در سفر فراغت 
بیشتری دارید میتوانید این زمان را 
به تناوب در طول روز تقسیم کنید.

3� حف��ظ قرآن نیازمند تکرار 
بسیار زیاد است؛ پس نباید تمرین 
مداوم را فراموش کرد و بهتر است 
که حفظ در زم��ان های مختلف 

انجام شود. 
4� حفظ قرآن با مباحثه ی دو 
نفری، بهتر و س��ریع تر انجام می 
پذیرد؛ به این ش��کل که ابتدا یک 
نفر آیه یا قس��متی از آن را بخواند 
و نفر دیگر قس��مت بعد را بخواند. 
شما در سفر معنوی حج می توانید 
اینگونه از اوقاتتان با دوستان خود 
به نحو شایسته ای استفاده کنید.  

5� برخی آیات قرآن، با یک بار و 
برخی با دو بار و برخی با چند مرتبه 
خواندن حفظ می ش��وند؛ از این رو 

نباید همه ی آیات را یکسان شمرد.
6� برای حفظ قرآن، نخست باید 
آیه ی اوِل هر س��وره را حفظ کرد، 
سپس به سراغ آیه ی بعد رفت و آن 
را حفظ کرد، بعد از آن هر دو آیه را با 
هم حفظ خواند، آن گاه آیه ی سوم 
و سپس هر سه آیه را از حفظ خواند 
و به همین ترتیب، آیات بعدی را باید 

حفظ کرد تا یک صفحه تمام شود.
6� در حفظ آیاتی که شبیه هم 
هستند، باید دقت بیش تری شود و 

تکرار و تمرین زیادتر نمود.
7� در تمرین آیات حفظ شده 
خواندن باید به ترتیب و سلسله وار 
و جزء به جزء باش��د؛ نه به صورت 

پراکنده و متفرق.
8� تحت فش��ار گذاشتن ذهن 
به این صورت که یک باره معلومات 
زی��ادی بر آن عرض��ه کنند، باعث 
مالمت و ناراحتی می ش��ود و چه 
بسا در نهایت، منجر به کنار گذاشتن 
حفظ ش��ود. این کار گرچه ممکن 
است برای مدتی کوتاه موفقیت آمیز 
باشد، ولی مّضر است و باید دانست 
کم و خوب حفظ کردن بهتر از زیاد و 

بی توجه حفظ کردن است.
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ح���ّج گ���زار ب�ای���د از لح�ظ���ه )اح���رام( ت��ا 
پای��ان مراس��م پرش��كوه ح��ج، از هرگونه كنش 
بپرهی��زد  و گفت��ار خوی��ش  رفت��ار  منف��ی در 
 و ج��ز ی��اد خ��دا و س��خن زیب��ا از او س��ر نزند.
امام ص��ادق)ع( از ق��ول پدربزرگوارش��ان علیهم 

السالم چنین نقل می كند:
ال یُ�عْ�َب�ُا َمْن َیُؤمُّ هَذا اْلَبْیَت ِاذا َلْم َیُكْن 
فیِه َثالُث ِخصاٍل: ُخْلٌق ُیخاِلُق ِبِه َمْن َصِحَبُه، 
َاْو ِحْل�ٌم َیْمِلُك ِبِه َغَضَبُه، َاْو َوَرٌع َیْحُجُزُه َعْن 

َمحاِرِم اللهِّ.
 ب�ه كسی كه آهنگ این خانه )كعبه( می كند، 

اگر سه خصلت در او نباشد اعتنایی نمی شود:
 1� اخ���الق ن�ی�ك�ی ك�ه ب���ا رف�ی�ق�ان�ش 

خ�وش�رف�ت�اری ك�ن�د.
 2� ب�ردب���اری ای ك�ه ب�ا آن خ�ش���مش را 

كنترل كند.
 3� ورعی كه او را از محّرمات الهی باز دارد.

ب�ن�اب�رای���ن ض�رورت دارد ك�ه زائر خ�ان�ه 
خ�دا در كنش ه��ای مثبت و منفی خویش، در 
بعد فردی و اجتماعی، مراقب باش��د كه مرتكب 
خ��الف نش��ود، بامس��ؤوالن ومام��وران داخلی 
و خارج��ی، همس��فران، ح�اج�ی���ان س���ای�ر 
ك�ش�وره�ا، خ�دم�ه فرودگاه و منزل، رانندگان 
و... رفتار خوش اسالمی داشته ب�اش�د، ك�س�ی 
را از خ���ود ن�رن�ج�ان�د، همدل و غمخوار یاران 
و مس��لمانان باشد، بهداش��ت فردی و اجتماعی 
را مراع��ات كند، از هرگون��ه كمكی به همراهان 

دری��غ ن��ورزد.
مس��تحب است مس��افر به همراهان خود در 
طول س��فر کمک کند. رسول خدا )ص( فرمود: 
کس��ی که مس��افر مومن را یاری دهد، خداوند 
هفتاد و س��ه گرفتاری او را ح��ل می کند. امام 
س��جاد علیه الس��الم بیش��تر اوقات با کس��انی 

ب��ه مس��افرت می رفتن��د ک��ه آن حض��رت را 
نمی ش��ناختند و با آن ها ش��رط می کرد تا در 
طول س��فر، به آنان کم��ک کند. در یکی از این 
سفرها  مردی حضرت را شناخت و به همراهان 
خود، آن حضرت را معرفی کرد. آنان هراس��ان 
خدمت امام س��جاد علیه الس��الم آمده دس��ت 
 و پای ایش��ان را بوس��یده ع��ذر خواهی کردند.
امام ص��ادق )ع( فرم��ود: در ن�ص�ای�ح لق�م�ان 
ب���ه پس��رش آمده اس��ت: ه��ر گاه ب��ا گروهی 
همسفر شدی؛ در كارها زیاد با آن�ان م�ش�ورت 
ك�ن، بر روی آنان، فراوان لبخند بزن، در مورد 
زاد و توشه ات، سخاوتمند باش، هرگاه صدایت 
كردن��د، پاس��خ گو، اگر ب��ه یاری��ت طلبیدند، 
بش��تاب. پیوسته خاموش ب�اش و زی�اد ن�م�از 
بگ��ذار. در ش��هادت ب��ه حق ش��ركت كن. در 
حرك��ت كردن با آنان موافقت كن، در ان�ج�ام 
امور كوش��ا ب��اش. اگر از تو وام خواس��تند به 
آن��ان بپرداز. ح��رف بزرگترها را بش��نو و ب�ه 
ب�ده،...  م�ث�ب�ت  پ�اس���خ  درخ�واس�ت�ش���ان 
ف�رزن���دم! ب���رای ه�ی�چ ك���اری ن�م�از اّول 
وق���ت  را ت�اخ�ی���ر نینداز و آن را با جماعت 
بخ��وان... تا آنجا كه ام��كان دارد، صدقه بده. 
هر چه م�ی ت�وان���ی ك�ت�اب خ�دا را ت�الوت 
ك���ن، ح�ت�ّی ه�ن�گ�ام س��واری، تس��بی�ح و 

دع��ا را فرام��وش   مك��ن .... 
پیامبر اکرم )ص( فرمود : "سید القوم خادمهم 
فی الس��فر" بزرگ یک ملت آن کسی است که در 

مسافرت به دیگران کمک کند.
اب��ی المعتمر نیز گوید: ش��نیدم امیر مومنان 
علیه الس��الم می فرمود: رسول خدا )ص( فرموده 
است: هر مسلمانی به گروهی از مسلمانان خدمت 
کند خداوند به شمار آنان در بهشت خدمتکارانی 

به وی خواهد بخشید.

پاداش کمک 
در س���فر

رسول خدا 
فرمود: 

کسی که 
مسافر 

مومن را 
یاری دهد، 

خداوند 
هفتاد و سه 

گرفتاری 
او را حل 

می کند

از جـمـله مـسـایلی كه در حّج بر آن 
تاكید شده، نیكوسازی رفتار فردی و 

اجتماعی است. اهمیت این موضوع به 
اندازه ای است كه در متن احكام حّج و 

در قرآن كریم بدان تصریح شده است.



z a e r n e w s . i r
پیامبر خدا )ص( فرمودند: 

برت��ری مس��جد الحرام بر این مس��جد م��ن، صد نماز 
است.
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حضرت آی��ت اهلل العظمی ج��وادی آملی 
در پیام��ی به حجاج بیت اهلل الحرام، ضمن 
درخواست قبولي حج و و استجابت ادعیه 

آنان، نكاتی مهم را یادآور شده اند.
ایش��ان راز تأس��یس بی��ت توحید را، 
دوراندازي مایه كثرت و دریافت ُدّر وحدت 
دانستند و با بیان این که قلب انسان, عنصر 
اصلي در اندیشه ناب و انگیزهٴ خالص الهي 
اس��ت،  تاکید فرمودند: »در هر موردي كه 
قل��ب به انحراف گرائی��د و دل به اختالف 
گرایش پیدا كرد, حتمًا مسبوق به نّیت هاي 

آلوده و تصمیم هاي ناصواب بوده است«.
معظم له در بخش های دیگری از پیام 
خود حج را بسترساز اصالح امور دانستند 
و اختالف و دش��منی را نشانه ای از عذاب 
الهی قلمداد و تاکید فرمودند که فراموشي 
عهد الهي و رها نمودن تعهد دیني، سبب 
جدایي ملت از یكدیگر و فاصله گیري امت 

از همدیگر خواهد شد.
ایش��ان حاجیان و معتمران را به رفتار 
برادرانه، دوری از کینه توزی و پرهیز از لغو 
و گن��اه  دعوت فرمودند و ب��ا بیان اوصاف 
بهشت و بهش��تیان فرمودند: »در بهشت، 

كار لغو و گناه نیست«. 
معظم له، جری��ان حج را همانند دوره 
كوتاه م��دت آزمون و آموزش الهي تعبیر و 
تاکی��د فرمودند فرصت طالیي زمین حرم 
مغتنم ش��مرده شود تا منافع ملكوتي این 
دوره كوتاه براي حل ُمعضل دوران سال در 

هر جای جهان سودمند باشد.
آیت اهلل ج��وادی آمل��ی، تلبیه حج و 
عمره را بسان لبیك گفتن به جمیع قواعد 
حج و قوانین عمره و از جمله لبیك گفتن 
به معارف نبوی )ص( دانس��تند و افزودند: 
»مك��ه بدون مدینه نخواه��د بود, چنانكه 
قرآن جداي از عترت نمي ش��ود؛... بنابراین 
مفاد تلبیه، پاسخ مثبت به جریان نبوت و 
والیت و امام��ت و عصمت و حجّیت اهل 

بیت وحي و الهام خواهد بود«.
معظم له، اف��راط و تفریط، تنگ نظري 
در اندیش��ه و كم حوصلگ��ي در انگی��زه، 

خودمح��وري و هوامداري و مانن��د آن را، 
زمینه ساز جدایي از پیكر جامعه دانستند.  
  ایش��ان با اشاره به برنامه فراگیر دین 
جهان شمول اسالم، بر رعایت قانون و ادب 
بین المللي، حفظ كرامت انس��اني، پرهیز 
از اهانت به مقدس��ات پی��روان نحله هاي 
گوناگون اس��المی تاکید نمودند و توهین 
و تحقیر ظالمانه نسبت به باورهاي آنان را 

حرام دانستند.
ایش��ان ب��ا ی��ادآوری این ک��ه اخالص 
نخستین شرط تعبد است، تاکید فرمودند که 
ضیوف الرحمن مطابق معرفت و نّیت خالصانه 
در انجام مناسك، مورد بشارت الهي خواهند 

بود. 
معظم له در پایان با یادآوری قداس��ت 
س��رزمین وحی، چنین سفارش کرده اند: 
»... از یاد غیر حق جّداً جدا شوید كه در این 
معهد از آدم تا خاتم انبیا )ص( و از حضرت 
ختمي نب��وت تا حضرت ختم��ي امامت 
مهدي موجود موعود)عج( حضور داشته و 
دارند و در این مهبط قدم زده و مي زنند و 
شما هم اكنون به مقدم آنان قدم مي نهید و 
در ممشاي آن ذوات قدسي مشي مي كنید 
و در فضایي كه تلبیه آنها طنین انداخت و 

مي اندازد، لبیك مي گویید«.

پیام آیت الل جوادی آملی به حجاج

اهانت به مقدسات پیروان
مذاهب اسالمی حرام است

»مكه بدون 
مدینه نخواهد 
بود, چنانكه 
قرآن جداي 
از عترت 
نمي شود؛... 
بنابراین مفاد 
تلبیه، پاسخ 
مثبت به 
جریان نبوت 
و والیت و 
امامت و 
عصمت و 
حجّیت اهل 
بیت وحي و 
الهام خواهد 
بود«.

استغفار در سحرگاه پذیرفته تر است

در بعض��ی از روای��ات داری��م ك��ه دع��ا در 
سحرگاهان مؤثر است. اواًل »َسَحر« یعني زمان 
نزدیک به طلوع فجر؛ زم��ان نزدیک به دمیدن 

سپیده دم را »سحر« مي گویند.
ثانیًا این تعبیر »َس��َحر« از آیات قرآن اتخاذ 
ش��ده است و حّتی در خود روایت هم این آیات 
اس��تخدام شده اس��ت. ما در آیات متعددی این 
معنا را داریم که تعبیر به َسَحر فرموده است. در 
سوره الذاریات در توصیف مّتقین مي فرماید: »ِإنَّ 
اْلُمتَّقیَن في  َجنَّاٍت َو ُعُیوٍن«؛  تا می رس��د به 
اینجا كه »َو ِباْلَْسحاِر ُهْم َیْسَتْغِفُرون«.  یعنی 
مّتقین در سحرگاهان طلب مغفرت می کنند. در 
سوره آل عمران هم در توصیف مّتقین، آنجا که 
خصوصیات آن ها را بیان مي كند، می فرماید: »َو 

اْلُمْسَتْغِفریَن ِباْلَْسحاِر«. 
در س��وره حض��رت یوسف)علیه الس��الم(، 
آنجایي که فرزندان حضرت یعقوب)علیه السالم( 
آمدند و پشیمان شدند و خواستند عذر خواهي 
و توبه کنند، به پدر گفتند: »یا َأبانَا اْس�َتْغِفْر 
َلنا ُذُنوَبن�ا ِإنَّا ُكنَّا خاِطئین«؛ آن ها راجع به 
گناهشان تقاضای مغفرت کردند و حضرت به 
آنها پاسخ داد: »قاَل َسْوَف َأْسَتْغِفُر َلُكْم َربِّي 
حیُم«.  فرمود من بعداً از  ِإنَُّه ُهَو اْلَغُف�وُر الرَّ
پروردگارم برای شما اس��تغفار می کنم. یعنی 
همان موقع اس��تغفار نک��رد و كار را به آینده 
موك��ول كرد. حاال من بعداً س��ّر این مطلب را 
َرُهْم  می گوی��م. در روایتی هم داری��م كه »أخَّ
ِر«؛  یعنی او مي خواس��ت هنگام  �حَ إَلی السَّ
َسَحر برایشان استغفار کند. غرض این كه آیات 
هم آن موقعیت خاّص  َسَحر را مطرح می کند.

w »َسَحر« در روایات
در روایت��ی از پیغمب��ر اکرم)صّلی اهلل علی��ه 
وآله وس��ّلم(، در بی��ن وصایایی كه ب��ه علی)ع( 
می فرمایند، آمده اس��ت ك��ه حضرت خطاب به 

عل��ی )ع( مي فرماید: »ی�ا َعِلیُّ َو 
ِبالْسَحاِر َفاْدُع الُتَرْد َلَک 

َدْعَوٌۀ«؛ یعن��ی ای علی، 
هن��گام َس��َحر دعا کن و 
از خ��دا درخواس��ت کن! 
چ��را؟ چون دعایت در آن 

موقع رد نمی ش��ود. »الُتَرْد 
َل�َک َدْع�َوٌۀ«. بعد حضرت 

عّلت را بی��ان فرمودند: »َو إنَّ 
الَل َتب�اَرَک َو َتَعاَلی َیُقوُل َو 

اْلُمْسَتْغِفریَن ِباْلَْسحاِر«.  چون 
خداوند چنین فرموده است و همان 

آیه را استخدام کردند.

آیت اهلل حاج شیخ مجتبی تهرانی)ره( 



دعای مستجاب
امام حسن)ع( فرمودند: كسی كه در قلبش جز رضا و خشنودی خدا خطور نكند، چون خدا را بخواند، من ضامن 

اجابت دعای او هستم.

زائر گرامي! با مطالعه و به كارگيري توصيه هاي 
مرب�وط ب�ه راهنمای  س�فر، ضم�ن كاهش 
آسيب ها و خطرات احتمالي، فرصت استفاده 
هر چه بهتر از معنويت و ترقي و تعالي روحي 
را براي خود و همراهانت�ان فراهم آوريد چه 
بس�ا در مواردي، كم توجهي يك زائر به اين 
توصيه ها مي تواند شيريني اين سفر معنوي 

را به كام همه تلخ كند. 

توصیه های پزشکی
خروج از محل كاروان در ساعت هاي گرم روز 
موجب گرمازدگي می شود و عواقب وخیمي 
خواهد ش��د.  حتما در زم��ان خروج از محل 
اقام��ت، بطري آب س��الم براي نوش��یدن به 
همراه داشته باش��ید.  افراد مسن در صورت 
رعایت نكردن توصیه هاي پزش��كي، در طول 
سفر حج دچار مشكالت و مجبور به بازگشت 
ب��ه ایران خواهند ش��د.  غرغره و استنش��اق 
مرتب آب نمك تاثیر بسیار خوبي در بهبودي 

مشكالت تنفسي دارد. 

زیارت، نه سیاحت 
به هیچ وجه در درگیري هاي خیاباني مداخله 
نکنید. س��اختگي بودن برخي از این دعواها 
و س��وء اس��تفاده از دخالت دلس��وزانه زائران 

مشكالتي را بدنبال داشته است.
روادی��د صادره براي ش��ما ب��ه منظور 
زیارت است بنابراین از گشت و گذارهاي 
تفریحي در ش��هرهای دیگر مکه و مدینه 
ج��دًا پرهی��ز كنی��د. رعایت نك��ردن این 
توصیه مي تواند مش��کالتی را برای ش��ما 

بوج��ود آورد.

امنیتیپزشکی
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w  آثار توبه 
در ق��رآن كری��م و روای��ات، از فضیلت توبه 
و آث��ار آن بس��یار س��خن به میان آمده اس��ت. 
خداوند كری��م 300 مرتبه در جاي جاي قرآن، 
خ��ود را با صفات��ي چون: رحیم، غّف��ار، ودود و 
غفور س��توده است و در موارد بسیاري با صفت 
تّواب به گناهكاران بش��ارت مي دهد. توبه كلید 
سعادت و س��رمایة نجات آدمي و راه رستگاري 
ناامیدان و سرگش��تگان است. عالمه مالمهدي 
نراقي در فضیلت توبه مي نویسد: »بدان كه توبه 
نخستین مقام از مقامات دین و سرمایة ساكنان 
راه و كلید استقامِت خواستاران ایمان و سرآغاز 

تقرب به پروردگار عالمیان است. « 

آث�ار توب�ه را مي ت�وان در ام�ور ذیل 
خالصه كرد: 

w محبوبیت پروردگار 
یكي از آثار و فضیلت هاي توبه این اس��ت كه 
توبه كننده مورد محبت و عنایت ویژة حق تعالي 

قرار مي گیرد. چنانكه مي فرماید:  

»همانا خداوند توبه كاران و پاكیزه كاران را 
دوست مي دارد.« 

»قال رسول اهلل)ص(: 
»خوش��ا به حال كس��ي كه در روز قیامت، 
در نام��ة عمل��ش زیر ه��ر گناهي اس��تغفر اهلل 

بنویسند. « 

w سركوبي شیطان 
وقت��ي خداوند حض��رت آدم)ع( را آفرید و 
به مالئك فرمان داد كه بر آدم س��جده نمایند، 
ش��یطان كبر ورزید و بر حضرت آدم س��جده 
نك��رد و به همی��ن س��بب از درگاه الهي رانده 
ِتك  شد و آنگاه به پروردگار چنین گفت: »َفِبعزَّ
ألغویّنُه��م اجمعی��ن«؛ »به عزتت قس��م همة 
بندگانت را گم��راه مي كنم«، ش��یطان با این 
عملش به عنوان دشمن قسم خوردة اوالد آدم 

پا به عرصة كارزار گذاش��ت. حضرت آدم)ع( از 
اینكه فرزندانش گرفتار چنین دشمني هستند، 

به درگاه خداوند چنین انابه كرد: 
»پروردگارا! شیطان را بر من مسلط ساختي و او را 

همچون خون )كه در رگهایم جریان دارد( در من جاي 
دادي براي من هم چیزي مقرر فرما. خطاب رسید: اي 
آدم براي تو این را قرار دادم كه هر یك از فرزندانت كه 
آهنگ گناهي كند و مرتكب آن نشود، چیزي بر او نوشته 

راه بازگشت به خدا
هرچه را كه در این جهان مي بینیم، نشانه اي دارد و نشانة »حج پذیرفته« را، 

معصومان)س( »گناه نكردن« و "آلوده نشدن" پس از حج دانسته اند. از آن جایي 
كه ما انسان هاي معمولي در زندگي فردي، اجتماعي، اقتصادي و... خود، كم و بیش 
مي لغزیم، راه حل، بازگشت سریع به دامان رحمت الهي زدودن آن آلودگي است. 

این كار »توبه« نام دارد. عملي كه شیطان را به شدت خشمگین مي كند. به خاطر 
اهمیت موضوع، نوشته اي كه در پي مي آید، دربارة »آثار توبه« بحث مي كند. 

توبه از دیدگاه قرآن     
خداوند کس��ی را ب��دون توبه نمی میران��د مگر آن که 
می دان��د اگر ب��از هم زن��ده بماند ابدا توب��ه نمی کند 
چن��ان که خداوند در قرآن در ج��واب اهل جهنم که 
می گویند: »پروردگار ما را به دنیا بازگردان تا کارهای 
خیر انجام دهیم و عمل صالح بجا آوریم« )سوره فاطر 
34( می فرمای��د: »اگر ایش��ان به دنی��ا برگردند چنان 
نیس��ت که ایمان آورن��د و نافرمانی ننماین��د بلکه بر 
کفر خود باقی خواهند ماند و به همان اعمال زش��تی 



امام صادق  )ع( فرمودند: 
هرگاه وارد شدی دو حلقه در را بگیر، سپس برو تا به دو ستون برسی. پس بر سنگ سرخ نماز بخوان و چون 

از كعبه خارج شدی و از نردبان فرود آمدی، در سمت راست خود دو ركعت نماز بخوان.

سرقت سیم کارت
مراقب س��رقت گوشی و س��یم کارت خود 
باش��ید؛ این کار به دو شیوه انجام می شود؛ 
نخست اینكه س��ارق، موبایل و سیم كارت 
عربي را به سرقت مي برد و دوم اینكه  سیم 
كارت عربي را در داخل موبایل قرار داده و 
سیم كارت ایراني را برداشته و به جاي آن 
یك عدد س��یم كارت باطله به زائر مي دهد 
و در نخس��تین فرصت از سیم كارت ایراني 
براي تماس با كشور دیگر استفاده مي كند.

مالحظات حرم
  از اس��تفاده از سجاده هایي كه بر آنها، 
تصوی��ر ضری��ح ائمه  یا اس��امي و القاب 
ائم��ه اطه��ار  منقوش اس��ت خودداري 

كنی��د.
در حرمین ش��ریفین همواره مراقب جیب، 
كیف و محل نگهداري پول و اشیاء قیمتي 
خود باش��ید، سارقان همیش��ه و در شكل 
ه��اي مختل��ف در كمین ب��وده و مترصد 

فرصت براي سرقت اند. 

ایمنی در مکالمات 
  نس��بت به تمامي تماس ه��ا و ارتباطات 
ب��دون زمین��ه قبلي حس��اس باش��ید و از 
پاس��خگویي به تماس هاي تلفني، بلوتوث 
و  پیامك هاي ناش��ناس خودداري كنید و 
همچنی��ن از پذیرش دع��وت به مهماني یا 
مراكز دیگر خودداري کنید.   مكالمات بین 
الملل، مكالمات حس��اس و قابل ش��نودي 
است بنابراین از طرح مسائل مهم كشور در 

مكالمات خودداري کنید.

مخابراتیامنیتیمخابراتی
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نشود و چون مرتكب شد یك گناه بر او نوشته شود، 
و اگر قصد كار نیكي كند و آن را انجام ندهد یك 
حسنه براي او نوشته شود و اگر انجام دهد ده حسنه 
برایش نوشته ش��ود. عرض كرد: پروردگارا! بیفزا، 

فرمود: برایت مقرر ساختم كه هر یك از فرزندانت 
كه گناهي كند سپس آمرزش خواهد، او را بیامرزم، 
عرض كرد: پروردگارا! بیفزا، فرمود: براي ایشان توبه را 
قرار دادم و توبه را براي آنها گسترش دادم تا نفس به 
گلوگاه رسد. عرض كرد: پروردگارا! مرا بس است. « 

w پاكي از گناهان 
خداون��د كریم چنان آمرزنده و نس��بت به 
بندگان مهربان است كه با یك اراده و پشیمانِي 
بنده اش، گناهان بي شمار او را مي بخشد: » ِإن 
َتْجَتِنُبوا َكَباِئرَ  َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفهّرْ  َعنُكْم 
ْدَخاًل َكرِ یًما«. ) نساء:  َسیهَّئاِتُكْم َوُنْدِخْلُكم مُّ
31( چنانچه از گناهان بزرگي كه شما را از آن 
نه��ي كرده اند دوري گزینید ما از گناهان دیگر 
ش��ما درگذریم و شما را به مقامي بلند و نیكو 

برسانیم. 
امام جعفر صادق)ع( مي فرماید: »زماني 
كه آیة »والذین اذا فعلوا فاحش ۀ...« ) انعام: 
54( نازل شد، ابلیس بر فراز كوهي در مكه 
به نام »ثور« رفت و ناله و فریاد كرد و دیگر 
شیاطین تحت امر خود را ندا داد. آنگاه همه 
ش��یطان ها به نزد او آمدند. ابلیس به آنان 
گفت: این آیه نازل شده است چه كسي از 
عهده آن بر مي آید؟ یكي از ش��یاطین به پا 
خاست و گفت: من مي توانم به وسیلة این 
و... ابلیس گفت ت��و نمي تواني، یكي دیگر 
از ش��یاطین از جاي برخاست و گفت من از 
عهدة این آیه برمي آیم با این وس��یله و این... 
ابلیس گفت تو هم نمي تواني وسواس خناس 
یكي دیگر از شیاطین، برخاست و گفت: من 
مي توان��م. ابلیس گفت چگونه؟ گفت: به آنها 

وعده مي دهم و آرزومندشان مي كنم تا براي 
رس��یدن به خواسته هایش��ان به گناه بیفتند 
آنگاه كه مرتكب گناه شدند، استغفار را از یاد 

آنها مي برم.« 
قرآن كریم به آنهایي كه به سبب جهالت 
و ناداني، گرفتار بدي و گناه شوند و آنگاه توبه 
كرده و كار نیك انجام دهند، وعدة بخشش و 
ارٌ  لهَّمن َتاَب  مهرباني داده اس��ت. »َوإِنهّي َلَغفَّ
َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ُثمَّ اْهَتَدٰى«.) طه 82(

پشیماني از گناه، نه تنها سبب بخشیدن 
گناهان مي شود، بلكه سبب پاك شدن دل 
مي گردد، بدیهي اس��ت دلي كه پاك گردد، 

آینة معارف الهي مي شود. 

w بهره مندي بیشتر از نعمت الهي 
از دیگر آثار و بركات توبه برخورداري از 

نعمت هاي مختلف پروردگار است. 
در قرآن مي خوانیم: 

»َفُقْل�ُت اْس�َتْغِفرُ وا رَ بَُّكْم ِإنَّ�ُه َكاَن 
�َماَء َعَلْیُكم مهّْدرَ ارً ا  ارً ا * ُیرْ ِس�لِ السَّ َغفَّ
* ُیْمِدْدُك�م ِبَأْمَواٍل َوَبِنی�َن َوَیْجَعل لَُّكْم 
ا َلُكْم اَل  َجنَّ�اٍت َوَیْجَعل لَُّكْم َأْنَه�ارً ا * مَّ

َترْ ُجوَن ِللَّ�ِه َوَقارً ا«. )نوح: 11-13(
از درگاه خ��داي خ��ود  م��ردم  »اي 
او بس��یار خداي  آم��رزش طلبی��د ك��ه 
آمرزنده است. تا باران آسمان را بر شما 
فراوان نازل كند و ش��ما را به مال بسیار 
و پس��ران متعدد مدد فرماید و باغ هاي 
خرم و نهرهاي جاري به ش��ما عطا كند. 
چرا ش��ما م��ردم خداي را ب��ه عظمت و 

وق��ار ی��اد نمي كنی��د؟« 

پشیماني 
از گناه، نه 
تنها سبب 
بخشیدن 
گناهان 

مي شود، 
بلكه سبب 

پاك 
شدن دل 
مي گردد، 

بدیهي 
است دلي 

كه پاك 
گردد، آینة 

معارف الهي 
مي شود

که از آن نهی ش��ده بودند اع��اده خواهند کرد و دروغ 
می گویند که دیگر کار بد نخواهیم کرد« )س��وره انعام 
27( و حضرت رس��ول اکرم صلی اهلل علیه وآله وس��لم و 
اه��ل بیت و صلحا و اصح��اب آن بزرگوار روزی هفتاد 
مرتبه اس��تغفار می نمودند و می گفتند: »َاسَتغِفُرالل 
َربهّ�ی َوَاتهّوُب ِاَلیه« چنان که خدای تعالی می فرماید: 
»از خداوند آمرزش بخواهید و به درگاه او توبه نمایید« 

)سوره هود 51(



بهترین چشم و گوش و دل
امام حس��ن)ع( فرمودند: همانا بیناترین دیده ها آن اس��ت كه در طریق 
خیر نفوذ كند، و شنواترین گوشها آن است كه پند و اندرز را در خود فرا 
گیرد و از آن سود برد، سالمترین دلها آن است كه از شبهه ها پاك باشد.

زائر در 
حج فرصت 

می یابد عقل 
خود را با 

عقول پخته 
و خردهای 
تجربه دیده 

پیوند زند

احرام بس�تن ب�رای عمره 
تمتع

محل احرام بستن در عمره 
تمتع برای کسانی که از مدینه 
منوره به مکه می روند مس��جد 
شجره است و واجب است داخل 
مسجد محرم شونٰد. احرام خارج 
مسجد شجره کفایت نمی کند. 
بان�وان  اح�رام  حک�م 

معذوردر مسجد شجره
زنی که دارای عذر اس��ت می 
توان��د در ح��ال عبور از مس��جد 
محرم شود. بشرطی که مستلزم 
توقف در مس��جد نباشد. ولی اگر 
مستلزم توقف در مسجد هر چند 
بر اثر ازدحام و مانند آن باش��د و 
نتواند احرام را تا بر طرف ش��دن 
ع��ذر به تاخی��ر بین��دازد باید از 
جحفه یا محاذات آن محرم شود 
و جایز اس��ت با ن��ذر از هر مکان 
دیگری قبل از میقات محرم شود
حکم نذر زن برای احرام

ن��ذر زن برای احرام بس��تن 
قبل از میقات در غیاب شوهرش 
موقوف بر اذن او نیست ولی در 
ص��ورت حضور ش��وهر احتیاط 
واجب آن اس��ت ک��ه از او اذن 
بگی��رد و اگر بدون اذن ش��وهر 
نذر کند نذر او منعقد نمی شود.
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گاه��ي در می��ان عاق��الن و خردمندان، کس��اني 
یاف��ت مي ش��وند ک��ه عمر خ��ود را ب��ا تحصیل، 
مطالعه و س��فرهاي گوناگون علمي سپري کرده 
و ب��ه یافته هاي جدید و پرقیمتي دس��ت یافته اند 
و چه بس��ا زائ��ر با به��ره جس��تن از آن یافته ها، 
پس از بازگش��ت به وطن، منش��أ تحولي عظیم و 
فوق العاده در کش��ور و مّلت گردد. پس، از دست 
دادن فرصت ها بس��یار ناپسند است و انسان عاقل 

نباید با دست خالي به وطن بازگردد!
زائر اگر عقل خود را با عقول پخته و خردهاي 
تجربه دیده گره بزند، عقلش رش��د پیدا مي کند و 
از اندوخته هاي پرقیمت دیگران بهره مند مي شود، 
و ب��ه فرم��ودة امیرمؤمن��ان )علیه الس��الم( عقل 

تجربي پیدا مي کند:
ْجِرَبِة  ْبِع َوَعْقُل التَّ »اْلَعْقُل َعْقاَلِن َعْقُل الطَّ

ي ِإَلي اْلَمْنَفَعة«؛   َوِكاَلُهَما ُیَؤدِّ
»عقل دو گونه اس��ت، عق��ل ذاتي و طبیعي و 

عقل تجربي و هر دوي آنها سودمندند«.
و در روایت دیگري مي فرماید:

»اْلَعاِقُل َمْن َوَعَظْتُه التََّجاِرب«؛ 
»عاقل و خردمند، کسي است که تجربه ها، او 

را پند آموزد«.

w دوري از فرومایگان
در بی��ن خان��واده و اقوام و خویش��ان و نیز 
در جامعه، گاهي افرادي هس��تند که متأس��فانه 
فرومای��ه و پس��ت اند و ب��راي نج��ات خ��ود از 
ای��ن حالت ش��یطاني، اقدام��ي نمي کنند؛ نه از 
تجربه هاي با ارزش دیگران اس��تفاده مي کنند و 
نه در مجالس وعظ و نصیحت حاضر مي شوند و 

نه با خردمندان و عالمان همنش��ین مي گردند.
گاهي چنین افرادي در سفر حج همسفر انسان 
مي شوند. زائر باید از رفت و آمد و همنشیني با آنان 
پرهیز کند تا از زیان و شّر آنان، در امان بماند. اگر با 
یکي از آنان هم اتاق شود و جابه جایي براي کاروان 
امکان پذیر نباشد، با حوصله و متانت، حلم و بردباري 
صبر کند تا این سفر به پایان برسد. از حضرت رضا 
)علیه الس��الم( دربارة نش��انة فرومایگي پرسیدند، 

حضرت در پاسخ فرمود:
»َمْن َكاَن َلُه َشْي ٌء ُیْلِهیِه َعِن اللَِّ«؛ 

»کس��ي که چیزي داشته باشد و آن چیز او را 
از یاد خدا بازدارد«.

غفلت از یاد ح��ق و دوري از بندگي و اطاعت 
خدا، از نش��انه هاي افراد فرومایه اس��ت؛ اهل بیت 
)علیهم الس��الم( مردم را از دوس��تي، معاشرت و 

نشست و برخاست با فرومایگان نهي کرده اند.

حج؛ فرصت همنشینی با خردمندان
زائر در این سفر معنوي، توفیق دیدار عاقالن و خردمنداني را مي یابد که از عقل پخته و خرد تجربي 

برخوردارند؛ چه در کاروان و چه در مجالس و محافل علمي که در مدینه و مکه تشکیل مي شود.

استاد حسین انصاریان

        استفتاء

آی�ت اهلل امینی: یک جنگ 
عقیدت�ی علی�ه جوانان در 

جریان است
آیت اهلل ابراهی��م امینی امام 
جمعه قم در دیدار با سرپرس��ت 
وزارت آموزش و پرورش با تاکید 
بر اینک��ه اکثر جمعیت کش��ور 
جوان هس��تند و باید نس��بت به 
آنها توجه الزم را داش��ته باشیم 
گفت: باید اقدامی انجام ش��ده و 
بررسی ش��ود که جوانان اکنون 

در چه شرایطی قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه نمی توان 
در دنی��ای کنون��ی جوانان را در 
یک محدوده نگه داشت افزود: با 
وجود ماهواره و اینترنت غربی ها 
به دنبال تثبی��ت کردن فرهنگ 
خ��ود هس��تند و ی��ک جن��گ 

عقیدتی در جریان است.

تلفن استفتائات:
0537100401 - 0537100450
واحد خواهران: 0537101240
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مسجد ااِلجاَبة )مباهله(
پیامب��ر )صّل��ي اهلل علیه وآل��ه( روزي در 
مكان این مس��جد وارد و پس از اقامه نماز به 
مدت طوالن��ي دعاكرده و گفتن��د: از خداوند 
سه چیز خواس��تم كه دو خواسته ام را عطا و 
دیگري را منع كردند. این مس��جد به س��بب 
اجابت دعاي پیامب��ر )صّلي اهلل علیه وآله( به 

»ااِلجاَبه« معروف شد. 
پیامب��ر )صّل��ي اهلل علیه وآل��ه( در همین 
م��كان براي مباهله با مس��یحیان نجران و به 
منظور آش��كار س��اختن حّقانیت خود و دین 
اسالم، همراه اهل بیت؛ یعني علي)ع(، فاطمه، 
حسن و حسین )علیهم السالم( حضور یافتند. 
در ای��ن حادثه مه��م و تاریخي، مس��یحیان 
نج��ران با دیدن آثار روحاني و معنوي و چهره 
مصّم��م و صادقان��ه اهل بی��ت پیامبر )علیهم 
الس��الم( حاضر به مباهله نشده و به پرداخت 

جزیه تن دادند. 
موقعّیت كنوني این مسجد در سمت راست 
شارع سّتین )ملك فیصل كنوني(  ضلع شمال 
شرقي مس��جد النبی )ص( است.  این مسجد 
در دوران عثماني ترمیم ش��د و مس��احت آن 
200 متر بود كه در سال 1376ش. تخریب و 
مساحت آن به 1000 متر مربع رسید و گنبد 
و مناره اي هم بر آن س��اخته شد. نام مسجد 
به بنو معاویه بن مال��ک تغییر یافت كه البته 
در س��ال 1382ش. بار دیگر نام آن به االجابه 

برگشت.
بیس��ت و چه��ارم ذیحج��ه روز مباهل��ه 
نام گرفته و روزی اس��ت ک��ه در این روز آیه 

»تطهیر« نازل شده است.
»خداون��د اراده کرد که پلیدی را از ش��ما 
خاندان دور بدارد و شما را بسیار پاک بدارد...«
پیامبر اک��رم عبا بر دوش گرفته اس��ت و 
علی ب��ن ابیطالب)ع(، فاطمه)س(، حس��ن و 
حس��ین)علیهما الس��الم( را زی��ر آن عبا گرد 
آورده اس��ت و در همان ح��ال این جمالت از 

سوی خداوند تعالی بر او نازل گشته است.

در جنوب 
احد، کوه 
کوچک 
رمات یا 
عینین قرار 
دارد. این 
همان تپه 
اي است 
که رسول 
خدا)صلي 
اهلل علیه وآله(
تیراندازان 
را در جنگ 
احد بر روي 
آن مستقر 
ساخت و از 
آن جهت 
که در دامنه 
شمالي آن، 
دو چشمه آب 
وجود دارد، 
آن را عینین 
و یا عینان نیز 
خوانده اند.

امام صادق  )ع( فرمودند:
در این مس��جد النبی)ص( نماز و دع��ا زیاد بخوانید. 
آگاه باش��ید، كه برای هر بنده، روزی ای اس��ت كه به 

سوی او سوق داده می شود .
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حج؛ فرصت همنشینی با خردمندان

حدفاصل ش��هر مدینه و کوه احد در گذش��ته به صورت دشتي مس��طح و عمومًا غیر 
مس��کوني و تنها در چند نقطه مزروعي بوده اس��ت. اما امروزه به علت گسترش شهر، 
دش��تي که مي توانس��ت بس��یاري از اس��ناد تاریخي مربوط به تاریخ مدینه و تجاوز 
قریش��یان به مدینه را نش��ان دهد، به مرور زمان در البالي ساختمان ها به فراموشي 

سپرده شده است.
پیامبر)صلي اهلل علیه وآله( درباره این کوه فرموده است:

ُه ; این کوه احد، ما را دوس��ت دارد و ما هم آن را  ه�ذا َجَبُل ُاُح�د ُیِحبُّنا َوُنِحبُّ
دوس��ت داریم. در جنوب احد، کوه کوچکي قرار دارد به نام کوه رمات یا عینین و این 
همان تپه اي اس��ت که رس��ول خدا)صلي اهلل علیه وآله(تیراندازان را در جنگ احد بر 
روي آن مس��تقر س��اخت و از آن جهت که در دامنه شمالي آن، دو چشمه آب وجود 

دارد، آن را عینین و یا عینان نیز خوانده اند.

w غزوه احد
پیروزي مس��لمانان در جنگ بدر و احتمال بس��ته شدن راه بازرگاني مردم مکه از 
طریق مدینه و عراق، مش��رکان را سخت برآشفته ساخت و آنان به فکر تالفي و انتقام 

افتادند.
صفوان بن ُامّیه و ِعکَرمة بن ابي جهل به ابوس��فیان پیشنهاد دادند که قریشیان 
هزین��ه جنگ را به عهده بگیرند و وي نی��ز موافقت کرد و در نتیجه با جمع آوري 
نیروه��اي قوي رزمي و فراهم آوردن امکانات تس��لیحاتي و مالي به س��وي مدینه 
آمدن��د. عب��اس عم��وي پیامبر)صلي اهلل علیه وآله( که تا آن زم��ان در مکه بود، با 
ارس��ال نامه اي رسول خدا)صلي اهلل علیه وآله(را از این توطئه آگاه ساخت. بامداد 
روز هفتم ش��وال س��ال س��وم هجرت، نیروهاي اس��الم در برابر نیروهاي مهاجم و 
متج��اوز قریش صف آرایي کردند. رس��ول خدا)صلي اهلل علیه وآله(اردوگاه لش��کر 
خود را به گونه اي قرارداد که از پش��ت س��ر به یک مان��ع طبیعي; یعني کوه احد 
محدود مي گش��ت و در س��مت چپ لش��کر نیز کوه کوچکي به نام َعینین که بعداً 
جب��ل الرم��اة لقب گرفت قرار داش��ت که از باالي آن تمامي دش��ت اطراف را مي 
توانس��ت زیر نظر داش��ته باش��د و مدینه نیز پیش روي قرار گرفت. س��پس رسول 
خدا)صل��ي اهلل علی��ه وآله(عبداهلل بن جبی��ر را با حدود 50 تیران��داز بر روي تپه 
مس��تقر س��اخته، فرمود: ش��ما با پرتاب کردن تیر، دش��من را برانید و نگذارید از 
پش��ت سر وارد جبهه مسلمانان ش��ده، ما را غافلگیر کنند. ما در نبرد غالب باشیم 
یا مغلوب، ش��ما این نقطه را خالي نگذارید. دستور مؤکد پیامبر به تیراندازان که از 
ج��اي خود هرگز حرکت نکنن��د، حاکي از اطالع کامل آن حضرت از اصول نظامي 
بود. چیزي نگذش��ت که در پرتو جانبازي س��رداران رش��ید اس��الم; مانند حضرت 
عل��ي )ع(، حمزه عموي پیامبر، ابودجانه و مصعب، لش��کر قریش اس��لحه و غنایم 

خود را زمین نهاده و با فضاحت عجیبي پا به فرار گذاردند.

ُاح��د؛ 
کوه عبرت 

احد نام مجموعه اي از کوه هاي بزرگ و 
کوچک در شمال مدینه است که حدود 6000 

متر طول دارد. این کوه از شرق به غرب 
کشیده شده و فاصله آن تا مسجد نبوي پنج و 
نیم کیلومتر مي باشد.  رنگ عمومي آن قرمز 

متمایل به قهوه اي است.



۱4 مالقات ظریف در نیویورک مشخص شد
وزی��ر خارجه که برای ش��رکت در اجالس مجمع عمومی س��ازمان ملل به 
نیویورک س��فر کرده است گفت: روز دوش��نبه آینده با کاترین اشتون 
و وزرای خارجه انگلیس، یونان، هلند، اس��ترالیا، ایتالیا، سوئیس، ژاپن، 
ترکیه، عمان، اسلواکی، کرواسی، گرجستان و بلغارستان دیدار می کنم.

پلیس رژیم صهیونیس��تی ضمن محاصره مسجداالقصی 
به س��مت فلسطینیان حاضر در این مسجد گاز اشک آور 

شلیک کرد.
w زخمی شدن دانش آموزان فلسطینی

ش��اهدان عینی گفتند که عناص��ری از یگان های ویژه 
از س��مت باب المغاربه به مس��جداالقصی ی��ورش آورده و 
در صحن ه��ای آن اس��تقرار پیدا کردن��د. نیروهای پلیس 
رژیم اش��غالگر از ورود ش��هروندان اعم از زن و مرد و کوک 
به داخل مس��جد االقصی ممانعت می کنند و همچنین به 

ط��الب نی��ز اج��ازه ورود به 
م��دارس دین��ی االقص��ی را 
ندادند.کنیس��ت)پارلمان( 
در  صهیونیس��تی  رژی��م 
راستای تالش این رژیم برای 
تقسیم بندی مسجداالقصی و 
یهودی سازی آن، در نشست 
خود با ورود آزادانه یهودیان 
ب��ه مس��جداالقصی موافقت 
کرد.همچنین ده ها دانش آموز 
ساکن قدس بر اثر تیراندازی 
و شلیک گاز اشک آور از سوی 
نیروهای اش��غالگر اسرائیلی 
در اط��راف یک��ی از مدارس 
ش��هرک ابودیس در ش��رق 

قدس اشغالی زخمی شدند.
پارلم��ان  نماین��ده   81
اردن ب��ا امض��ای نام��ه ای از 
رئی��س پارلمان این کش��ور 
خواستند با برقراری تماس با 
پارلمان های کشورهای عربی 
و اسالمی خواهان محکومیت 
افراطی در  اقدامات یهودیان 

مسجد االقصی شود.
w سکوت امت اسالمی طوالنی نخواهد بود

»اکم��ل الدی��ن احس��ان اوغل��و« دبیرکل س��ازمان 
هم��کاری اس��المی در بیانی��ه ای تاکید ک��رد که تجاوز 
صهیونیست ها به مسجداالقصی و نمازگزاران فلسطینی، 
احساس��ات مس��لمانان را خدش��ه دار می کند و نیازمند 

مقابله با آن و جلوگیری از تکرار این تجاوزات است.
وی در این بیانیه اسرائیل را مسئول پیامدهای این قبیل 
اقدامات دانست و از امت اسالمی خواست تا نسبت به آنچه 
برای مسجداالقصی رخ می دهد، 
آگاه باشد و تاکید کرد که سکوت 
امت اسالمی در برابر این تجاوزات 

هرگز طوالنی نخواهد بود.
دبی��رکل س��ازمان همکاری 
اس��المی همچنین از س��ازمان 
و  امنی��ت  ش��ورای  یونس��کو، 
این  کش��ورهای اس��المی عضو 
سازمان خواست تا به مسئولیت 
خود برای حف��ظ امنیت و صلح 
بین المللی عمل کرده و اسرائیل 
را ب��ه توقف تج��اوزات یهودیان 
افراطی و ممانعت آنها از افزایش 

تنش در منطقه وادار سازند.
وی اش��اره کرد که س��ازمان 
همکاری اسالمی پرونده تجاوزات 
اسرائیل علیه مسجداالقصی را در 
نشست های سازمان ملل که هفته 
آینده در نیویورک آغاز می ش��ود، 
مطرح خواهد کرد. احس��ان اوغلو 
همچنین با مفت��ی قدس تلفنی 
گفت وگو ک��رد و در جریان اوضاع 

مسجداالقصی قرار گرفت.

اخبار حج

4۰ رس�توران متخل�ف در 
مدینه منوره پلمپ شد

شهرداري مدینه منوره 40 باب 
رستوران متخلف را به سبب رعایت 
نكردن اصول بهداشتي و سالمتي 
پلمپ و جرایم و مجازات مربوطه 
را در م��ورد این چهل رس��توران 
اعمال كرد. روزنامه عكاظ نوشت: 
ش��هرداري مدینه منوره 40 باب 
رستوران متخلف را به سبب رعایت 
نكردن اصول بهداش��تي و سالمتي 
پلمپ و جرایم و مجازات مربوطه را در 
مورد این چهل رستوران اعمال كرد. 

خاطر نش��ان مي ش��ود براي 
حجاج جمهوري اس��المي ایران 
از سوي مسئوالن سازمان حج و 
زیارت كشورمان، غذاهاي ایراني با 
كیفیت خوب و رعایت تمام موازین 
و اصول بهداشتي در آشپزخانه هاي 
مجهز در مدینه منوره و مكه مكرمه 

آماده مي شود.

درگذشت اولین حاجي غیر 
ایرانی در فرودگاه جده

یك حاجي 68 ساله پاكستاني 
بالفاصله پس از ورود به فرودگاه 
بین المللي جده درگذش��ت كه 
این مورد، اولین م��ورد فوتي در 
میان حجاج خارج از عربس��تان 
است كه براي اداي مناسك حج 
به سرزمین وحي مشرف شده اند.

عبدالغني بن محمد المالكي 
مدی��ر مراكز نظارت بهداش��تي 
ف��رودگاه ج��ده اعالم ك��رد: زائر 
پاكستاني از بیماري شدید قلبي 
رنج مي برد و به محض رسیدن به 
فرودگاه جان خود را از دست داد. 

دوره آموزش زبان فارسي 
براي تعام�ل بهتر با حجاج 

ایراني
بخ��ش  ان��دركاران  دس��ت 
هاي مختلف حج در عربس��تان 
زبانهاي  آموزش��ي  ه��اي  دوره 
مختلف از جمله فارسي را براي 
كاركنان خود برگ��زار كردند تا 
بهتر بتوانند با زائران كشورهاي 

مختلف تعامل داشته باشند.
دانش��گاه اس��المي در هفته 
گذشته دوره هاي آموزشي مربوط 
ب��ه زبان ه��اي خارج��ي را براي 
164 نفر از كاركنان دستگاههاي 

مرتبط با حج برگزار كرد.
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واکنش جهانی به یورش صهیونیست ها به مسجد االقصی

تازه ترین یورش نظامیان رژیم اشغالگر قدس به مسجداالقصی با واکنش مسلمانان مواجه شد. 
به گزارش منابع خبری فلسطینی، نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی همزمان با عید یهودیان به 

منظور تامین امنیت شهرک نشینان صهیونیست، در صحن های مسجداالقصی مستقر شده اند.

تخریب خانه مسلمانان بیت المقدس
همزمان با یورش صهیونیست ها به مسجد 
االقصی اقدامات ضد انسانی رژیم صهیونیستی 
در تخریب منازل مس��لمانان فلس��طینی ادامه 
دارد تا جایی که مذاکره کننده ارشد تشکیالت 
خودگردان از جامعه جهانی خواس��ت گسترش 
شهرک س��ازی ها توس��ط نیروه��ای اش��غالگر 

اسرائیلی در قدس شرقی را متوقف کند.
روزنامه مصری الیوم س��ابع نوشت: صائب 
عریق��ات، مذاک��ره کننده ارش��د تش��کیالت 
خودگردان فلس��طین از جان کری، وزیر امور 
خارجه آمریکا، س��رگئی الوروف، وزیر خارجه 
روسیه، کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجه 
اتحادیه اروپا و بان کی مون، دبیرکل سازمان 
ملل خواست مانع گسترش شهرک  سازی های 

اسرائیل در منطقه قدس شرقی شوند. 
عریق��ات در پیام های خ��ود ضمن نکوهش 
تخلیه منازل فلسطینی ها و اقدامات ویرانگرانه 
رژیم صهیونیستی گفته است اسرائیل طی 30 
روز گذشته به 28 خانواده فلسطینی در شهرک 
قدیمی نزدیک مس��جداالقصی دس��تور تخلیه 

خانه هایشان را داده است.
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آیت الل جنتی خطیب جمعه تهران:
 طرح عفاف و حجاب اجرا شود

برگزاری نشست آینده مناسبات
شیعه و سني در قم 

نشس��ت تحوالت منطقه و آینده مناس��بات شیعه و 
سني روز پنجشنبه در مركز همایش هاي بین المللي 

دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم برگزار شد.

اولین دستور کار مجلس بررسی تسعیر 
دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز یکشنبه در 
اولین جلسه مجلس بعد از تعطیالت تابستانه به بررسی 
ایرادات شورای نگهبان درباره مصوبه مربوط به طرح 
نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در سال 1392 و مصرف سود 

حاصل از آن خواهند پرداخت.

همکاری کتابخانه ملی
 ایران با االزهر و اسکندریه مصر

خالد ابراهیم عمار، سفیر دفتر حافظ منافع 
مصر در ایران در بازدید از کتابخانه ملی ایران 
گفت: سعی من بر این است تا با کتابخانه های 
االزهر، کتابخانه ملی و اسکندریه مصر رایزنی 
کن��م تا زمین��ه همکاری میان دو کش��ور در 

زمینه کتابخانه و تبادل منابع آماده شود.

رئیس مجلس: مشهد جایگاه بین المللی 
در جهان اسالم دارد

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به 
توجه ویژه دولت به توس��عه توریسم مذهبی در 
مش��هد مقدس گفت: بودجه زیارت حق مشهد 
مقدس است چرا که جایگاه بین المللی در جهان 

اسالم داشته و این بسیار حائز اهمیت است.
علی الریجانی که به مش��هد رفته است در 
جمع خبرنگاران با اش��اره ب��ه اقدامات صورت 
گرفته در امس��ال برای مشهد مقدس با عنوان 
پایتخت معنوی گفت: بودجه زیارت حق مشهد 
مقدس است چرا که جایگاه بین المللی در جهان 

اسالم داشته و این بسیار حائز اهمیت است. 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: مشهد 
مقدس در تمام ابعاد به ویژه مسائل دینی و فرهنگی 
و اقتصادی می تواند به کشور کمک کند و در بودجه 
چند س��ال اخیر برای چند اس��تان زیارتی نظیر 
مشهد مقدس، قم و ش��اهچراغ به عنوان توسعه 
گردشگری مذهبی بودجه ای در نظر گرفته شده 

تا در این مسیر توسعه پیدا کند. 

11

لغ�و محدودیت ه�ا و ممنوعیت های 
صادراتی تا پایان امسال

معاون کل س��ازمان توس��عه تج��ارت از 
لغو تدریجی محدودیت ه��ا و ممنوعیت های 
صادرات��ی خبر داد و گفت: بر اس��اس آخرین 
تصمیمات گرفته ش��ده تعداد ممنوعیت های 
صادراتی به 17 ردیف کاال کاهش یافته است.

کیومرث فتح اهلل کرمانشاهی در گفت وگو 
با ایس��نا، با اشاره به اینکه هم اکنون در جهت 
حذف تدریجی محدودیت ها و ممنوعیت های 
صادرات��ی حرکت می کنیم، گف��ت: در برنامه 
100 روزه اقتصادی دولت حل مشکالت حوزه 
صادرات از رفع تعهدات ارزی گرفته تا حذف 
ممنوعیت های صادراتی در دس��تور کار قرار 

گرفته است.
وی اف��زود: با توجه به اینکه در چند وقت 
اخیر در بازار ارز ش��اهد ثبات نسبی قیمت ها 
بوده ایم پیش بینی می ش��ود در صورت ادامه 
این ثب��ات و حل مش��کل اختالف ن��رخ ارز 
محدودیت های و ممنوعیت های صادراتی در 

آینده نزدیک به طور کامل حذف شود.

ارزش  دالري  میلی�ارد   ۲۰ جه�ش 
محصوالت پتروشیمي ایران

وزیر نفت ابراز امیدواري كرد با استفاده 
از امی��د و تالش ش��كل گرفت��ه در صنعت 
نفت، ارزش تولیدات پتروشیمي ایران از 20 
میلی��ارد دالر كنوني به بیش از 40 میلیارد 

دالر برسد.
به گزارش ایرنا، بیژن نامدار زنگنه با تاكید بر 
این كه صنعت پتروشیمي یكي از اركان اصلي 
صنعت نفت ایران در زنجیره تولید است، افزود: 
صنعت پتروش��یمي مي تواند سبب دور شدن 
ایران از سیاست خام فروشي شود؛ این صنعت 
ع��الوه بر تولید ثروت مي تواند زنجیره ارزش را 
در صنایع پایین دستي تكمیل و همراه با ایجاد 

اشتغال محصوالت متنوعي تولید كند. 
زنگنه اظهارك��رد: هم اكن��ون محصوالت 
پتروشیمي ایران به كشورهاي مختلفي همچون 
تای��وان و چی��ن ص��ادر و در آن ج��ا تبدیل به 
محصوالت نهایي و مصرفي شده و دوباره به ایران 
بازمي گردد، از این رو ایران ظرفیت فراواني براي 

توسعه صنایع تكمیلي پتروشیمي دارد. 
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آیت اهلل احمد جنتی خطیب جمعه تهران با 
اش��اره به موضوع حجاب و عفاف، گفت: طرحی 
در قانون شورای انقالب فرهنگی وجود دارد که 
مدت هاس��ت دارد خاک می خورد و این مورد را 

به رئیس جمهور قبلی هم گفتیم اما اجرا نشد.
وی اف��زود: رئیس جمه��ور نی��ز در جلس��ه 
ش��ورای انقالب فرهنگی گف��ت حجاب و عفاف 
پیگیری ش��ود اما بدون افراط و تفریط باش��د. 
ما هم می گوییم پیگی��ری کنید تا فقط در حد 
حرف نباش��د و ماموری��ن را بگمارید تا پیگیری 
کنن��د و ببینن��د به عفاف و حج��اب کجا عمل 

می شود و در کجا اجرا نمی شود.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به میالد امام 
هش��تم به برخی از کرامات حضرت امام رضا)ع( 

اش��اره کرد و افزود: حضرت هیچ حاجت مندی را 
رد نمی کردند و هیچ گاه با غالمان و کنیزان خود 
تندی نمی کردند. حضرت در یک دوره سختی که 
اوج قدرت حکومت عباس��ی بود، حضور داشتند 
و آن  ه��ا با توجه به قدرت و ثروتی که داش��تند و 
بخاط��ر بی ایمانی و بی تقوایی، بی بند و بار بودند و 
به عیاشی دچار می شدند؛ در این حال امام رضا)ع( 
همه اموال خود را به فقرا دادند طوریکه برای ورثه 

ایشان چیزی باقی نمانده بود.
وی تصریح ک��رد: امام رضا)ع( ب��ا اینکه عمر 
شریفش��ان 55 سال بود اما علوم آل محمد را نشر 
دادن��د و مجالس متعددی با عرف��ا درباره معارف 
اسالمی، توحید، نبوت و تفسیر قرآن داشتند که 

برخی از آن آثار باقی مانده است.

پاکسازی قومی مس�لمانان در یکی از 
مناطق هند

به گزارش خبرگزاری رس��ا، منابع خبری 
فاش کردن��د که هندوه��ای افراطی با حمله 
ب��ه مس��لمانان در روس��تاهای اطراف ش��هر 
مظفرنگار هند و کش��تن 47 تن از آنان سعی 

در پاکسازی قومی منطقه داشته اند. 
در گزارش��ی که اندیشکده مستقل “مرکز 
تحلیل های سیاس��ی” از این حوادث منتش��ر 
کرده آمده اس��ت: مسلمانان از سوی هندوهای 
افراط��ی مورد حمله قرار گرفتن��د تا مجبور به 
ترک روستاهایی شوند که بیشتر جمعیت آنان 

را هندوها تشکیل می دهند. 
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

ارتباط با زائر

اگر شاهد مجادله و بحث بین یک 
زایر ایرانی با یک فروشنده یا اتباع غیر 
ایرانی بودید، حتما هموطن ایرانی را آرام 
س��ازید و او را به آرامش و خاتمه دادن 
بح��ث دعوت کنید و مخاط��رات ادامه 

دادن مجادله را به وی یادآور شوید.

 حضور در اماكن مقدس و ش��ریف 
و انجام اعمال انس��ان س��از، تحول 
آفری��ن و تعال��ي بخ��ش ، چن��ان 
ش��وري در دل ه��ا م��ي افكند كه 
همگان ب��ي تابانه در انتظار دعوت 
لحظ��ه  را  عزیم��ت  روز  و  ب��وده 

ش��ماري مي كنند.
مهدي جمال، مدی�ر كاروان 
حج 22001 س�منان

برای  اس��ت ک��ه  اینج��ا، فضایی 
خاطرات،  دلنوش��ته ها،  انعکاس 
دیدنی  عکس ه��ای  و  تجربی��ات 
ئ��ران از س��فر ح��ج اختصاص  زا
مطالب  نی��د  می توا اس��ت.  یافته 
خود را از طری��ق پیامک و یا از 
الکترونیک نش��ریه  طریق پس��ت 

برای ما ارس��ال کنید.

گفتم: مالک و معیار تش��خیص 
فضایل و رذایل اخالقی چیست؟

گف�ت: یکی از مس��ائل اساسی و 
پایه ای در مباحث اخالقی، چگونگی 
تمیز فع��ل اخالق��ی از س��ایر افعال 
و ب��ه تعبی��ر دیگ��ر، م��الک و معیار 
بازشناس��ی فعل اخالقی است. پاسخ 
های گوناگ��ون و گاه متضادی به این 
پرسش داده ش��ده که ناهمگونی در 
برخی پاس��خ ها به اختالف در مبانی 
معرفت شناسی و جهان بینی برگشت 
می کند، از جمله سود رسانی به دیگران، 
قصد انجام وظیفه، نوع دوس��تی، نفع 
طلبی عقالنی، عدالت و زیبایی روحی 
و ... شهید مطهری معتقد است، بیشتر 
این نظریه ها، در صورتی درست هستند 
که یک اعتقاد مذهبی پش��ت سر آنها 
باش��د؛ زیرا خدا سرسلسلۀ معنویات و 
پاداش دهندۀ کارهای خوب اس��ت. 
احساس��ات نوع دوس��تانه، که خود 
امری معنوی اس��ت، وقتی در انسان 
ظهور و بروز می کند که انس��ان در 

جهان، قایل به معنویتی باشد.

ایوان صفهّه
رس��ول خدا)ص( ب��ه علت افزایش 
مهاجران ب��ه مدینه دس��تور دادند در 
كنار مسجدالنبي براي تهیدستان، ایوان 
سقف داري بسازند تا  در آنجا سكونت 
كنند. در میان ای��ن گروه افرادي چون 
بالل، سلمان فارسي، عمار یاسر و مقداد 
به چش��م مي خوردند. تعداد این افراد، 
70 تا 100 نفر ذکر ش��ده اس��ت. براي 
این افراد کالسهاي سواد آموزي برگزار 
میگردید و آنان همیشه در صف اول نماز 
جماعت و میدانهاي جنگ حاضر بودند.

عکس روز

ورود کاروان زائران جانباز به مدینه منوره                             عکس: محسن برمهانی

شاهد

ش��هید حس��ن س��لطانی ه��ر 
وق��ت از خط بر می گش��ت، اول 
نماز م��ی خواند و بعد ظرف های 
بچه های مخابرات را می ُشس��ت 
و چادرش��ان را تمی��ز م��ی کرد. 
عاش��ق کار کردن بود. به من می 
گف��ت: اگ��ر اینجا کاری نیس��ت، 
بروم ؛چون  به جای دیگ��ری  من 
بای��د جواب غذا خ��وردن و لباس 

پوش��یدنم را بدهم.
 منبع: پالك خاموش

z a e r n e w s . i r

خسی در میقا ت
ای��ن كه »خود« را در آزمایش��گاه اقلیم هاي مختلف به اب��زار واقعه ها و 
برخوردها س��نجیدن و حدودش را به دست آوردن كه چه تنگ است و چه 
حقیر است و چه پوچ و هیچ. و هر چه دقیق تر كه توانستم در خود نگریستم 
تا س��پیده دمید. و دیدم كه تنها »خسي« است و به »میقات« آمده است و 
نه »كسي« و به »میعادي«. و دیدم كه »وقت«  ابدیت است، یعني اقیانوس 
زمان. و »میقات« در هر لحظه اي و هر جا                           جالل ال احمد

غزل بقیع

جعفر رسول زاده 

 غربت آباد دیار آشنایی ها، بقیع
 درتو حتی لحظه ها هم بیقراری می كنند
 همصدا با قرنها مظلومی آل رسول
قصه مظلومی اش را با توگفت، آنشب كه داشت
دارم امید آنكه در محشر پناهم می دهد

همدم دیرینه غمهای ناپیدا، بقیع
ای تمام واژه های اشك را معنا، بقیع

حنجری كو؟ تا در این غربت كند آوا، بقیع
در گلو، بغض غریب ماتم زهرا، بقیع

سایه دیوار این »آشفته«حالی ها، بقیع
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