
توفیق ربانی هدایت قلب
در ایام و لیالی حضور در سرزمین 
وحی، بای��د از خداوند بخواهیم، 
قلب ما را در مسیر هدایت خود 
قرار دهد. در اندیشه ناب و انگیزه 
خالص الهي، قلب انسان، عنصر 
اصلي است و مبنای عمل صالح، 

قلب انسان است.            2 

زیست برادرانه زائران ایرانی شیعه و اهل سنت در 
یکی از اقامتگاه های زائران ایرانی در مدینه منوره، 
جلوه تحقق شعار حج امسال یعنی »حج؛ معنویت، 

هم اندیش�ی و اتحاد اس�امی« ش�ده است چراکه 
خواهران و برادران ش�یعه و اهل س�نت، با زندگی 
صمیمان�ه در کنار یکدیگر جل�وه زیبایی از اتحاد و 

وحدت کلمه را در سفر معنوی حج رقم زده اند. 
حجت االسام والمس�لمین سید علی قاضی عسکر 
ش�نبه ش�ب با حضور در جمع زائران شیعه و سنی 
در اقامتگاه "منار المدینه" گفت: برکات سفر حج به 
حدی مهم و زیاد اس�ت که هیچ کجا قابل دستیابی 
نیس�ت. یکی از برکات مهم سفر حج، پاک شدن از 

گناه، آلودگی ها و تیرگی های معصیت است.   2 

نوآوری های حج 92
مهندس سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت در 
گفت وگو با خبرنگار ستاد اطالع رسانی حج 92 در مدینه 

منوره، »اولین های حج 92« را برشمرد.             3 

هیچ بیماری »همه گیر« وجود ندارد
مع��اون مرک��ز پزش��کی ح��ج و زی��ارت  گفت 
خوش��بختانه هیچ مورد فوتی یا اپیدمی در بین 

زائران وجود ندارد.                             4 
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انتصاب چهار استاندار
در جلسه شب گذشته هیات دولت رسول زرگرپور، سیدطاهر طاهری، 
سیدموس��ی خادمی و هوش��نگ بازوند به ترتیب به عنوان استانداران 
اصفهان، البرز، کهگیلویه و بویراحمد و لرس��تان تعیین شدند. همچنین 

حکم محمدباقر قالیباف شهردار تهران توسط وزیر کشور امضا شد.

یادگار

توفیق ربانی هدایت قلب
ادامه از صفحه اول

ا ز منظ��ر لط��ف ربانی؛ قرار 
گرفتن قلب انس��ان در مس��یر 
نوران��ی هدای��ت، توفیقی الهی 
است. پیامبر اکرم )ص( فرموده 
اند: دل هاي تمام فرزندان آدم، 
بی��ن دو انگش��ت از انگش��تان 
خ��داي رحمان اس��ت، هر طور 
ک��ه بخواه��د آن را منقل��ب و 
زی��ر و رو مي كن��د. )االمال��ي، 
الش��ریف المرتض��ي، ج 2، ص 
2(. همچنی��ن پیامب��ر اعظ��م 
)ص( چنین دعا م��ی فرمایند: 
پروردگارا، اي كس��ي كه دل ها 
را زیر و رو مي كني، دل هاي ما 
را ب��ه طرف طاع��ت و پیروي از 

خودت منقلب فرما )همان(. 
تمنای بندگان از خدای منان 
برای هدایت قلب، ابعاد مختلفی 
را در بر می گیرد. از جمله توفیق 
برای: ماندن در مسیر الهی، حج 
بیت الل الحرام و زیارت نبی مکرم 
اسالم)ص( و ائمه معصومین )ع(، 
برپاداشتن نماز جماعت اول وقت، 
استجابت دعا، استغفار و پذیرش 
توبه، تالوت قرآن، انجام کارهای 
خیر، رعای��ت آداب و ادب اخالق 
اسالمی، انجام صحیح واجبات و 
مستحبات، پرهیز از مکروهات و 

مانند اینها.  
چنی��ن توفیقات��ی، نیازمند 
اس��باب و مقدمات��ی اس��ت که 
تامین آنها هم از ش��مول دایره 
لط��ف و توفی��ق اله��ی خ��ارج 
نیس��ت. پ��س بای��د خالصانه و 
خاضعانه از باری تعالی بطلبیم، 
در این روزها و شب های عزیز، 
در س��رزمینی که قدسی ترین 
اماکن جهان است، دلهای ما را 

سراسر سرای خود سازد:
الهی دلی ده که جای تو باشد
لسانی که در وی ثنای تو باشد

الهی بده همتی آنچنانم....
که سعیم وصول بقای تو باشد
الهی چنانم کن از عشق خودمست
که خواب و خورم از برای تو باشد
الهی عطاکن بفکرم تو نوری

که محصول فکرم دعای تو باشد
الهی عطاکن مرا گوش قلبی
که آن گوش پر از صدای تو باشد

الهی چنان کن که این عبدمسکین
برای تو خواند برای تو باشد
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نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی 
با اش��اره به روایتی که به پاک ش��دن حاجی از 
گناه��ان پس از انجام حج اش��اره دارد، خطاب 
ب��ه زائران حرم نبوی گفت: در مدینه منوره نیز 
چنین برکتی شامل حالتان خواهد شد، اما بعد 
از طواف خانه خدا، وقتی نمازتان را پشت مقام 
ابراهیم می خوانید، فرشته ای به شانه راست تان 
دس��ت می زند و می گوید خدا شما را بخشید و 
از اآلن وارد مرحله جدیدی از زندگی ش��ده اید. 
این مهم اس��ت که زائر در سرزمین وحی کاری 

کند که خدا او را ببخشد. 
وی خطاب به حاضران در این نشس��ت صمیمانه 
گفت: در روایات شیعه و اهل سنت نقل شده که 
خداوند پاداش حج مبرور را بهشت قرار داده است.

نماینده ولی فقیه و سرپرس��ت حجاج ایرانی از 
نورانی��ت به عنوان برکت حج ن��ام برد و یادآور 
ش��د: گاهی به خاطر رفتارهای نادرس��ت، قلب 
و وجودم��ان تیره می ش��ود، احس��اس آرامش 
نمی کنی��م، راح��ت نیس��تیم و از عبادت لذت 
نمی بری��م. س��فر معن��وی ح��ج می توان��د این 
تیرگی ه��ا را از وجود م��ا بزداید. حاجی در این 
س��فر، نورانی می ش��ود و تا وقتی آلودگی پیدا 

نکرده است وجودش نورانی است.
حجت االسالم والمس��لمین قاضی عسکر با 
ذکر روایاتی، بر دس��تیابی خی��ر دنیا و آخرت 
ب��ه افرادی که قصد خانه خ��دا کرده اند، افزود: 
ش��یطان در کمین ماس��ت و قسم یاد کرده که 
سر راه مردم می نشینم و آنها را فریب می دهم. 
در همین مدینه منوره نیز شیطان سعی می کند 
م��ا را از توجه به آثار رس��ول خ��دا و اهل بیت 
علیهم الس��الم فاصله دهد و زائر را به جلوه های 
مادی متوجه کند. حضور در مسجد النبی )ص( 
و خواندن نماز شب و استغفار، لحظه های ناب 
این سفر هستند که ش��اید دیگر تکرار نشود و 

باید آنها را قدر دانست.
وی خطاب ب��ه زائران کش��ورمان تاکید کرد: در 
مدینه منوره، رسول خدا را وسیله طلب مغفرت و 
آمرزش  در پیشگاه خداوند قرار دهید. شما زائران 
ایرانی حرمین ش��ریفین، مس��تعد بهره گیری از 

خیرات و برکات این سفر معنوی هستید.
حجت االس��الم والمس��لمین قاضی عس��کر دو 
رس��الت بزرگ که ب��ر دوش زائران ق��رار دارد، 
چنین برش��مرد: اولین رسالت بزرگ، اسوه قرار 

دادن پیام رسول خدا)ص( و الگوگیری از سیره 
نبوی اس��ت. به این س��فر آمده ای��م تا اخالق و 
س��بک زندگی و تمام برنامه های زندگی مان بر 
اس��اس روش و منش پیامبر خدا )ص( باش��د. 
پیامب��ر گرامی اس��الم با همه متبس��م برخورد 
می ک��رد، به همه احترام می گذاش��ت، در صدد 

نجات و حل گرفتاری های مردم بود.
ایشان دومین رسالت را کسب دانش و بصیرت 
همراه با تحرک و جبهه گیری در برابر دشمنان 
اس��الم دانس��ت و صمیمت برادران و خواهران 
شیعه و س��نی را نعمتی دانست که خداوند به 

جمهوری اسالمی ایران ارزانی داشته است.
بر طب��ق این گ��زارش، حجت االس��الم مهدی 
ش��ریعت تبار، امام جمعه تربیت حیدریه نیز در 
این نشس��ت، حج را مظهر وحدت امت اسالم و 

برادری و همدلی مسلمانان دانست.
در ادام��ه ای��ن همایش، مولوی اس��حاق مدنی 
مش��اور رئیس جمه��ور در امور اهل س��نت، با 
بیان اینکه »مدینه، تاریخ اسالم است«، یادآور 
ش��د: دو اتفاق در مدینه من��وره رخ داد که در 
دنیا نظیر نداش��ت و امروز نیاز همه مسلمانان 
اس��ت که به این اتفاق ها توجه کنند. اول اینکه 
اخت��الف بین دو قبیل��ه اوس و خزرج، با وجود 
پیامبر گرامی اسالم )ص( به اخوت و دوستی و 
برادری منتهی ش��د. دومین اتفاق تاریخی این 
بود که خداوند بین مس��لمانانی مهاجر که مال 
و ثروتی هم نداشتند، با انصار عقد اخوت برقرار 
کرد که حاضر شدند هر چه دارند بین همدیگر 

نصف کنند. 
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برکات حج 

حجئ االسالم 
و المسلمین 
قاضی عسکر 

ابراز امیدواری 
کرد اتحاد و 
وحدت کلمه 
شیعه و سنی 

تقویت شود تا 
علمای شیعه و 
اهل سنت در 
کنار یکدیگر، 
در یک مسیر 

و با یک هدف 
مشترک حرکت 

کنند.



بازدید سرپرست حجاج ایرانی
از ستاد مدینه

بخش ه��ای مختلف س��تاد مدینه منوره مورد 
بازدی��د نماینده ولی فقیه و سرپرس��ت حجاج 
ایرانی قرار گرفت.  حجت االس��الم والمسلمین 
سیدعلی قاضی  عسکر همراه با مهندس سعید 
اوحدی رئیس س��ازمان ح��ج و زیارت، صبح 
دیروز ضمن بازدید از س��تاد مدینه منوره، در 
جری��ان فعالیت های واحده��ای حمل و نقل 
هوای��ی، حمل و نقل ش��هری و بین ش��هری، 
امدادرسانی، حراست،  تدارکات،  حسابرس��ی، 
ارزش��یابی، امور اداری و پشتیبانی، امور مالی، 
امور رایانه، مس��کن و حوزه ریاس��ت و روابط 

عمومی ستاد مدینه منوره قرار گرفتند. 
در این دیدار نماینده ولی فقیه و سرپرست 
حج��اج ایران��ی از واحدهای مختلف��ی که به 
خدمت رسانی به زائران مشغول هستند تقدیر 

و تشکر نمود.
یاد آور می شود خالصه فعالیت های ستاد 
مدین��ه منوره در پایگاه اطالع رس��انی حج به 

آدرس www.hajj.ir  در دسترس است.

1( ایجاد س�اختار مجموعه محوری: س��اختار مجموع��ه محوری، نتیجه 
بررسی های کارگروه تشکیالت در بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت 
بوده است. پس از گذشت بیش از یک هفته از عملیات حج سال 92، جمع بندی 
که در نتیجه گفت وگو با زائران و کس��ب نظر از مس��ئوالن ستادی دارم این است 

که ایجاد ساختار مجموعه محوری، اقدام خوبی بوده است.
2( متمرکز ش�دن تامین تدارکات: حج س��ال 92، اولین باری اس��ت که 
ت��دارکات را ص��د درصد به صورت متمرک��ز در مدینه منوره تامی��ن کرده ایم. با 
این اقدام، نه تنها تنوع میوه ای که به زائران عرضه ش��ده، نس��بت به سال گذشته 
افزایش 100 درصدی داشته است، بلکه نسبت به گذشته حدود 10 تا 15 درصد 

در هزینه های خرید میوه صرفه جویی شده است.
بخش��ی از نش��اط و ش��ادابی زائر در هتل ها ناش��ی از یکپارچگی و انسجامی 
اس��ت که در کاروان حفظ شده و مدیر کاروان و مدیر ثابت اقامتگاه دیگر دغدغه 
خریداری میوه و تامین تدارکات را ندارد. س��ال های قب��ل، مدیر کاروان یا مدیر 
اقامتگاه، با س��لیقه خود و با قیمت های مختلف نس��بت ب��ه خریداری میوه اقدام 
می کردن��د و از این رو کیفیت میوه های عرضه ش��ده به زائ��ران در اقامتگاه های 
مختلف، متفاوت بود و برای زائر ایجاد س��وال می کرد. اما امسال با متمرکز شدن 
تامی��ن میوه برای زائ��ران ایرانی، میزان و کیفیت میوه ای ب��ه کلیه زائران عرضه 

می شود یکسان است.
3( ایجاد مطب در مجموعه ها و اقامتگاه ها: موضوع حضور پزش��کان در 
مطب مجموعه ها از تفاوت های جدی حج 92 با سال قبل است. برای اولین سال 
اس��ت که خدمت رسانی درمانی به زائران در قالب پزشک مجموعه انجام می شود 
و اکنون در حال کار کارشناسی و قضاوت میدانی درباره میزان کارایی این شیوه 
هس��تیم. البته ارزیابی های اولیه نش��ان می دهد که مشکالت این شیوه نسبت به 
آنچه که پیش بینی شده بود کمتر است. جمع بندی مان از طرح پزشک مجموعه 
تا به امروز مثبت بوده و البته نقاط ضعف آن هم می تواند با برنامه ریزی رفع شود.

4( ارائه خدمات پزشکی در چادرهای مخصوص در منا و عرفات: امسال 
ب��رای اولین بار در منا و عرفات، خدمات پزش��کی در محل چادرهای مخصوصی به 
زائران ارائه می شود. در گذشته معاینه بیمار در جمع بقیه زائران انجام می شد که این 

وضعیت برای زائری که بیماری را تحمل می کند خوشایند نیست.
5( بازگرداندن مبلغی از هزینه های پرداختی حجاج: امس��ال برای اولین 
بار دو میلیون تومان به زائران بیت الل الحرام بازگرداندیم که حق خود زائر بوده است.    
اوحدی همچنین گفت: امسال بعد از گذشت شش سال، پرواز ورودی زائران مدینه 
قبل به عربستان طوری برنامه ریزی شد که این زائران به طور مستقیم وارد مدینه شوند و 
همچنین پرواز بازگشت زائران مدینه بعد نیز از فرودگاه مدینه انجام می شود. بنابراین زائران 
مدینه قبل در ورود به عربستان و زائران مدینه بعد در بازگشت از عربستان دیگر مسافت 

طوالنی بین فرودگاه جده و مدینه منوره و بالعکس را تجربه نمی کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت
 درگفتگو با زائر مطرح کرد: 

نوآوری های 
حـــج 92

امروز مدینه بیشترین زائر ایراني را در خود 
جاي خواهد داد

اول مهرم��اه هفده كاروان از خراس��ان، البرز، تهران، 
كرمان و لرس��تان به سوي مدینه منوره پرواز خواهد 
ك��رد و مدینه منوره با بیش از 14 هزار و 200 زائر، 

بیشترین زائر ایراني را در خود جاي خواهد داد.

z a e r n e w s . c o m

بخشی از نشاط 
و شادابی زائر 

در هتل ها 
ناشی از 

یکپارچگی و 
انسجامی است 
که در کاروان 

حفظ شده و 
مدیر کاروان 
و مدیر ثابت 

اقامتگاه دیگر 
دغدغه تامین 

تدارکات را 
ندارد
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مهندس سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت در گفت وگو با 
خبرنگار ستاد اطالع رسانی حج 92 در مدینه منوره، »اولین های 

حج 92« را برشمرد:

سومین بازدید حجت االسالم و المسلمین 
قاضی عسکر از اقامتگاه زائران ایرانی

اقامتگاه زائ��ران ایرانی در هتل »ماریوت« 
مدینه، سومین مقصد بازدید سرپرست حجاج 
ایرانی بود. حجت االسالم والمسلمین سیدعلی 
قاضی عس��کر همراه با س��عید اوحدی رئیس 
س��ازمان حج و زیارت، ظهر یکشنبه در  هتل 
ماری��وت حاضر ش��دند و در جری��ان وضعیت 

خدمت رسانی به زائران قرار گرفتند. 
به گزارش زائر، اقامتگاه “ماریوت” میزبان 
س��ه کاروان شامل یک هزار و 320 زائر ایرانی 
اس��ت ک��ه از دو اس��تان تهران و الب��رز عازم 

سرزمین وحی شده اند.
یکی از زائران در دیدار با نماینده ولی فقیه 
در حج و زیارت، نس��بت به ی��ک مورد تاخیر 
در ارائ��ه خدمات ارتوپدی بیمارس��تان مرکز 
پزش��کی ح��ج گالی��ه ک��رد. حجت االس��الم 
والمسلمین قاضی عسکر نیز با تاکید بر اینکه 
بیمارس��تان مرکز پزش��کی حج بای��د به طور 
شبانه روزی سرویس دهد، گفت: خدمت  رسانی 
به حجاج را طوری طراحی کرده ایم که بتوانیم 

پاسخگوی شبانه روزی باشیم.
سرپرس��ت حجاج ایرانی با یادآوری اینکه 
شورای اس��تفتاء بعثه مقام معظم رهبری نیز 
شبانه روزی پاسخگوی زائران حرمین شریفین 
اس��ت، گفت: ش��رایط کاری در ح��ج، غیر از 
ش��رایط کاری در تهران است و عزیزانی که به 
عنوان خدمتگزاران حجاج عازم ش��ده اند، باید 

شبانه روز  پاسخگو باشند.



نظر کردن به برادر مومن
امام س��جاد)ع( فرمودند: نظر كردن مؤم��ن به صورت برادر مؤمنش از 

روی عالقه و محّبت عبادت است. 

یادگار

راه هـای فراموش نکردن 
سوره های حفظ شده

در چه��ار ش��ماره گذش��ته 
نش��ریه زائر به م��رور راههایی 
کری��م  ق��رآن  حف��ظ  ب��رای 
پرداختی��م. اکن��ون در آخرین 
مطلب راهکارهای کسب مهارت 
حفظ قرآن را به پایان می بریم. 
امیدواریم در ایام س��فر معنوی 
حج بتوانید چند س��وره از قرآن 
را در سرزمین نزول وحی حفظ 

کنید.
دو روش برای حفاظت از 
س�وره هایی که حفظ کرده 

اید وجود دارد:
روش اول، روش ف��ردی؛ ب��ه 
ای��ن ص��ورت که ه��ر هفته یک 
ختم قرآن شود و حافظین قرآن 
در قدی��م این کار را می کردند تا 
محفوظات خود را فراموش نکنند. 
توضیح مطلب این که روز شنبه 
از اول ق��رآن تا س��وره ی مائده؛ 
یک ش��نبه، از س��وره ی مائده تا 
یونس؛ دوشنبه، از یونس تا اسراء؛ 
سه شنبه از اسراء تا شعراء؛ چهار 
ش��نبه از ش��عراء تا صافات؛ پنج 
ش��نبه از صافات تا ق و جمعه از 

سوره ی ق تا آخر قرآن.
روش دوم: روش جمعی؛ به این 
صورت که دو نفر حافظ قرآن هر روز 
در ساعاتی معین آن چه که از قرآن 
حفظ ک��رده اند را ب��رای یک دیگر 
بخوانند و آن ها را تکرار کنند. در این 
روش، هم اشتباهات احتمالی برطرف 
می شود و هم آیات حفظ شده کامال 

در ذهن باقی می مانند.
بهتری�ن  ه�ای  ویژگ�ی 

ترجمه قرآن
ترجمه ی مطلوب قرآن می 
تواند به ش��ما در حفظ قرآن با 
دانستن معانی شگرف آن کمک 
کند. ترجم��ه مطلوب دارای دو 

ویژگی زیر است:
1� آیاتی که نیاز به تفس��یر 
و توضی��ح دارن��د، ب��ه گونه ای 
ترجم��ه ش��وند ک��ه خوانن��ده 
مقصود اصل��ی را دریابد و خود 
ترجم��ه، موج��ب پدی��د آمدن 
ابهام ها و اشکال هایی در ذهن 

خوانند نشود.
2� ترجمه به گونه ای نباشد که 
خواننده را از دست یابی به مضامین 

بلند آیات قرآنی محروم نماید.
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اخلاق و آداب

معاون مرکز پزش��کی حج و زی��ارت  با اعالم 
اینکه خوش��بختانه هیچ مورد فوتی یا اپیدمی در 
بین زائران وجود نداشته و حال عمومی همه آنها 
خوب اس��ت از زائران خواست ضمن رعایت موارد 
بهداشتی رژیم غذایی و مصرف به موقع داروهای 

خود را فراموش نکنند. 
 دکتر "ولید دنده بر" در گفت وگو با نشریه زائر به 
بیان آمار فعالیت های مرکز پزشکی حج و زیارت  در 
مدین��ه منوره پرداخت و گفت: تا امروز 185 ویزیت 

تخصصی و 20 مراجعه به دندان پزشکی داشتیم.
 10 م��ورد بس��تری در اورژانس بیمارس��تان 35 
م��ورد معرفی ب��ه آزمایش��گاه 15 م��ورد رادیولوژی 
17 م��ورد س��ونوگرافی و اکوکاردیوگراف��ی و 8 مورد 
 انتقال به بیمارس��تان عربس��تان صورت گرفته است. 
به گفته وی 4 بیمار از 8 بیمار اعزامی به بیمارستان های 
عربستان در مدینه منوره بستری شده اند و شامل سه 
خانم و یک آقا می شوند که بر اثر شکستگی لگن سکته 

مغزی خونریزی معده و آپاندیسیت در بیمارستان های 
مدینه بستری هستند.

به گفته معاون مرکز پزش��کی ح��ج و زیارت 
باالترین مراجعات بستری همانند سال های قبل 
بر اثر شکس��تگی ناشی از لیز خوردن و سقوط از 
روی تخت اس��ت که افراد مس��ن را بیشتر شامل 
می ش��ود. بیماری های قلبی سکته قلبی و مغزی 
مشکالت ریوی و گوارشی و دیابت هم از مراجعات 
معمول به مرکز پزشکی است و بیشترین مراجعات 
سرپایی مربوط به سیستم گرفتگی تنفس فوقانی 
یا همان ویروس س��رماخوردگی اس��ت که زایران 
باید با شستش��وی دایم دس��ت ه��ا از ابتال به آن 

پیشگیری کنند.
 دکتر دن��ده بر همچنین اعالم کرد تاکنون 27 
م��ورد نی��ز بازدید از مطب ها و هت��ل ها به منظور 
نظارت بهداش��تی بر فعالیت آن ه��ا صورت گرفته 
است و 35 ماموریت اعزام آمبوالنس ثبت شده است.

هیچ بیماری 
»همه گیر« در بین 

زائران وجود ندارد

باالترین 
مراجعات 

بستری 
همانند سال 
های قبل بر 
اثر شکستگی 
ناشی از لیز 
خوردن و 
سقوط از 

روی تخت 
است که 

افراد مسن را 
بیشتر شامل 

می شود

بخش نخس��ت گفتگو ب��ا دکتر یحی��ی یثربی را در 
شماره دوم »نش��ریه زائر« خواندید. بخش دوم و پایانی 

این گفتگو را در این شماره می خوانید.
 كسي كه مي خواهد به حج برود چطور می تواند یك 
مرحله به معناي اعمالي كه انجام مي دهد، نزدیك تر شود؟

ما باید دقت كنیم كه به 2 خطا گرفتار نشویم. نخست 
آن ك��ه حج را صرف��ا آییني انجام ندهی��م. یعني بدانیم 
كه چ��را هر كار خاصي را انج��ام مي دهیم. به برادري و 
برابري مس��لمانان فكر كنیم. ما امروز در جهان ش��اهد 
مس��لماناني هستیم كه از گرس��نگي مي میرند و حج ما 
موجب نمي شود كه به فریادشان برسیم. اما مثال اگر یك 
یهودي از گرس��نگي بمیرد، دیگر یهودي ها به س��راغش 
مي روند. یكي از راه هاي حل چنین مسائلي اکتفا نکردن 
به عبادت آییني صرف است. از افتخارات اسالم این است 

كه عباداتش فقط آییني نیست.
خطاي دوم ما این است كه خیال مي كنیم در عباداتمان 
باید کمبودها و نیاز های خدا را جبران كنیم! در حالي كه 
هدف از تمام برنامه ها، این اس��ت كه ما به جایي برس��یم. 
خدا به عب��ادات ما هیچ نیازی ندارد. خدا به وس��یله دین 
برنامه ریزي هاي مشخصي كرده تا ما صاحب زندگي خوب 
شویم.  شما چند بار به مكه رفته اید؟ حسرت كدام كار انجام 

نداده را در سفر اول، هنوز هم در خاطر دارید؟
من فقط یك بار به مكه رفتم. آن هم عمره و تاكنون تمتع 
نرفته ام. وقتي من از حج برگشتم، متوجه شدم از آن كاري كه 
مسلمان باید در این سفر انجام بدهد، غافل بودم و من نیز فقط 
به مراس��م آییني صرف اکتفا کرده ام. س��فرنامه اي هم از آن 

سفرم با نام »از این خانه به آن خانه« دارم. 
در آنجا این شعر را سرودم:

دکتر یحیی یثربی استاد دانشگاه:

حج صرفًا یک عبادت آییني نیست

گفتم ای دوست پس نکردی حج
رفته ای مکه دیده ای، آمدی باز

نشدی در مقام محو مقیم
محنت بادیه خریده به سیم !



z a e r n e w s . i r
نیکی به برادران

حضرت امام حس��ن عس��کری )ع( فرموند : دو خصلت 
اس��ت كه باالتر از آن دو نیس��ت: ایمان به خدا و نفع 

براى برادران.

در دعای صبحگاهی طلب روزی کنید

یك��ي از موقعیت هایي كه در ش��بانه روز روي 
دعا تأثیر دارد »ما بین  الطلوعین« است؛ یعنی 
ما بین طلوع فجر و طلوع ش��مس.  از هنگامی 
که س��پیده دم می دمد تا موقعی که خورشید 

طلوع می کند را بین الطلوعین مي گویند.  
w بركت در صبحگاه

در ای��ن رابطه روای��ات زی��ادي داریم كه 
م��ن چن��د روای��ت را می خوان��م و بع��د یک 
مطل��ب اساس��ی را مط��رح مي کن��م. روایت 
اول از پیغمب��ر اک��رم)ص( اس��ت كه حضرت 
ْب�َح َفاْفَزُعوا إَلی  فرم��ود: »إَذا َصلَّْیُتُم الصُّ
عاِء َو بَاِكُروا ِفي َطَل�بِ اْلَحَواِئَج َاللَُّهَم  الدُّ
َب�اِرْك ِلُمَِّتي ِفي ُبُكوِرَها«.  موقعی که نماز 
صبحتان را خواندید، به دعا کردن رو آورید و 
از همان صبح به دنبال کسب و کارتان بروید؛ 
بعد در آخر روای��ت حضرت این دعا را کردند 
ك��ه: »َاللَُّهَم َب�اِرْك ِلُمَِّتي ِف�ي ُبُكوِرَها«. 
یعنی از خدا درخواس��ت کردند که خداوند در 

صبح های زود، به اّمتش برکت دهد. 
w  دع�اي صب�ح س�ودمندتر از تاش 

صبحگاهي
روایت دوم، باز هم از پیغمبر اکرم)ص( اس��ت 
ٍد ِبَیِدِه  كه ایشان فرمودند: »َو الَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ
ِلُدَعاِء الرَُّج�لِ َبْعَد ُطُلوِع اْلَفْج�ِر إَلی ُطُلوِع 
اِرِب ِبَماِلِه  ْمِس أْنَجُح ِفي اْلَحاَجاِت ِمَن الضَّ الشَّ
ِفي الْرِض«.  یعنی قسم به آن موجودی که جان 
مِن پیغمبر، در دست قدرت او است، دعاي فرد در 
»ما بین الطلوعین« در برآوردن حاجات و برطرف 
كردن نیازها، مؤثرتر اس��ت از کس��ی که به دنبال 
تجارت مي رود و با مال خودش در زمین به دنبال 
درآمد است. در این روایات نکته هایي وجود دارد كه 

در آخر بحث به آن اشاره خواهم كرد.
w  زمان باز بودن درب هاي آسمان

یک روایت دیگر از امام باقر )ع( اس��ت که 
حضرت فرم��ود: »َفَعَلْیُكْم 

َحِر  َعاِء ِفي السَّ ِبالدُّ
ُطُل�وِع  ِإَل�ی 

�ْمِس  لشَّ ا
َساَعٌة  َفِإنََّها 
ِفیَها  ُتْفَتُح 
ُب  ا ْب�َو َأ
�َماِء«؛  السَّ

آیت اهلل حاج شیخ مجتبی تهرانی)ره(
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مومن باید فرصت را غنیمت بداند، وقت را نباید از دست داد. آن هایی که نماز شب خوان 
هستند و بوده اند که حتما فرصت را در این شب های بی نظیر از دست نخواهند داد، اما 
زائرانی که به هر دلیل تاکنون توفیق همراهشان نبوده، از خداوند کریم طلب توفیق کنند 
و از همین حاال و از همین امشب نماز شب خودشان را آغاز کنند، شاید هم اینجا بشود 
یک ش��به راه هزار ساله را طی کرد، کس��ی چه می داند، مگر در روایات نداریم که ثواب 
خواندن هر رکعت نماز در مسجدالنبی و مسجد الحرام ده تا صد هزار برابر است. اگر چه 
برای زائران عزیزی که تکانی خورده اند، روحانی کاروان در چگونگی خواندن نماز ش��ب 
یاورشان است با این وجود در اینجا سعی کرده ایم در حد خالصه نحوه خواندن نماز شب 

را آموزش دهیم و گریزی نیز به فضیلت های خواندن آن داشته باشیم. 

w وقت نماز شب
وقت نماز شب، از نصف شب تا فجر صادق )اذان صبح( است و نماز شب در سحر 
از فضیلت بیش��تری برخوردار اس��ت و تمام ثلث آخر شب سحر محسوب می شود و 
بهترین وقت س��حر هم نزدیک فجر صادق اس��ت و بهتر از این آن است که نماز شب 
به تفریق خوانده شود چنانچه این سنت پیامبر )ص( بوده است )یعنی پشت سر هم 

نخواند و با فاصله بخواند(
توصیه: زائران عزیز! شما که حتما فرصت نماز جماعت صبح را در مسجد النبی و 
مس��جد الحرام از دست نمی دهید، کافی است برنامه خود را به گونه ای تنظیم کنید 
که نیم تا یک س��اعت به نماز جماعت صبح مانده خودتان را به محل برس��انید تا از 

فیض خواندن نماز شب نیز برخوردار شوید. 

w رکعات نماز شب 
رکعات نماز ش��ب، 11 رکعت است که 8 رکعت آن )4 نماز دو رکعتی( به نیت نافله 
شب خوانده می شود که شکل آن مانند نماز صبح است ]با این تفاوت که اواًل به نیت نافله 
شب می خواند و مستحب است و ثانیًا می تواند بلند یا آهسته بخواند[ و بعد از آن 2 رکعت 

به نیت شفع می خواند و در آخر هم یک رکعت به نام وتر بجای می آورد.

w مستحبات نماز شب
مستحب است که در قنوت نماز وتر 70 مرتبه »استغفراهلل ربی و اتوب الیه« 
و ب��رای 40 مؤمن دعا و اس��تغفار کند و 300 مرتب��ه الهی العفو بگوید و هفت مرتبه 
»اللهم هذا مقام العائ�ذ بک من النار«بخواند. البته اگر بعضی از اینها)70 مرتبه 
اس��تغفار و یا دعا برای 40 مؤمن و یا 300 مرتب��ه العفو گفتن( را هم بخواند ایرادی 
ندارد. چنانچه مقداری از نماز شب را خوانده باشد و اذان صبح )طلوع فجر( سر رسد 
می تواند بقیه نماز ش��ب را هم به نیت اداء بخواند. اگر وقت کم باش��د می تواند تنها 

شفع و وتر را بخواند و اگر کمتر وقت داشته باشد تنها شفع را بخواند.

w نماز نافله صبح:
زائران عزیز! نماز نافله صبح دو رکعت و به لحاظ شکلی عین نماز صبح است و البته باید بعد 
از اذان صبح خوانده شود. وقتی موذن بانگ اذان نماز صبح برمی دارد تا شروع نماز صبح 20 

دقیقه ای وقت داریم و زائران عزیز ایرانی و غیر ایرانی در این فاصله به نماز می ایستند.
 توجه داشته باشید که حتما دو رکعت نماز را به نیت نافله صبح بخوانید، بدیهی 

در نماز شب؛

مومن باید
فرصت شناس باشد

زائرانی که 
به هر دلیل 
تاکنون توفیق 
همراهشان 
نبوده، از 
خداوند کریم 
طلب توفیق 
کنند و از 
همین حاال 
و از همین 
امشب نماز 
شب خودشان 
را آغاز کنند، 
شاید هم 
اینجا بشود 
یک شبه راه 
هزار ساله را 
طی کرد،کسی 
چه می داند

ای زائر عزیز! ایام، ایام 
مبارکی است، مکان، مکان 

مبارکی است، در این ایام و در 
این مکان، باید حس و حال ها 
هم مبارک و متناسب با زمان و 

مکان باشد.



اولین عملی که محاسبه می شود
امام رضا)ع( فرمودند: اّولین عملى كه از انس��ان مورد محاس��به و بررس��ى قرار مى گیرد نماز اس��ت ، چنانچه 

صحیح و مقبول واقع شود، بقیه اعمال و عبادات نیز قبول مى گردد وگرنه مردود خواهد شد.

زائ�ر گرام�ي! ب�ا مطالعه و ب�ه كارگیري 
توصیه هاي مربوط به راهنمای  س�فر، ضمن 
كاهش آسیب ها و خطرات احتمالي، فرصت 
اس�تفاده هر چه بهت�ر از معنویت و ترقي و 
تعال�ي روحي را ب�راي خ�ود و همراهانتان 
فراهم آورید چه بسا در مواردي، كم توجهي 
یك زائر به این توصیه ها مي تواند شیریني 

این سفر معنوي را به كام همه تلخ کند. 

مالحظات حرم
با توجه به حساسیت پلیس و نیروهاي تبلیغي 
س��عودي، از به همراه داش��تن انواع روزنامه، 
نش��ریه، بولتن ،اطالعیه، سی دی، كتاب و ... 
در محوطه حرمین شریفین یا هنگام عبور از 
مس��جدالنبي و مسجد الحرام كه بعضًا باعث 
دس��تگیري زائرین شده، جداً خوداري کنید.  
با توجه به اینکه ع��ده ای بلند كردن كفش 
به طرف كسي را بدترین توهین قلمداد مي 
کنند، دقت كنید اگر كفش هاي خود را حتمًا 

در كیسه ها مخصوص قرار دهید.

امنیت سفر
طب��ق م��اده 36 كنوانس��یون وی��ن كه از 
قوانین بین المللي اس��ت، هر فردي كه در 
كش��ور دیگري بازداشت شود باید با حضور 
نماینده رس��مي كش��ور متبوع خودش در 
كش��ور میهمان مورد بازجوئ��ي قرار گیرد.   
در صورت آش��نایي و تس��لط به زبان عربي 
و انگلیس��ي دوباره توصیه مي ش��ود حضور  
نماینده ایراني را درخواس��ت كنید چرا كه 
آنان عالوه بر تسلط بر زبان بر امور جاري و 

پیگیري ها و ... نیز واقف اند. 

حضرت آیت اهلل جعفر سبحانی
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w حضور در حرم پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله و سلم 

حضور یافتن در حرم حضرت رسول صلی الل 
علیه و آله و س��لم، گذشته از این كه قدرشناسي 
از جان فش��اني ها و فداكاري هاي اوست، بیعت با 
آن حضرت و نشان پایداري بر آرمان هاي او نیز 
هس��ت. این مطلب از امام هش��تم علیه السالم 

وارد شده که فرمود: 
»ِإنَّ ِلُكلِّ ِإَماٍم َعْه�دًا ِفي ُعُنِق َأْوِلَیاِئِه َو 
ِش�یَعِتِه َو ِإنَّ ِمْن َتَماِم اْلَوَف�اِء ِباْلَعْهِد ِزَیاَرَة 

ُقُبوِرِهم «. 
»ه��ر امامي به گردن دوس��تان و ش��یعیان 
خوی��ش پیماني دارد و زیارت قبور پیش��وایان، 

بخشي از عمل به این پیمان است.« 
گوی��ي زائر در زی��ارت، با پیش��واي خویش 
پیم��ان مي بندد كه جز راه آنان نپیماید و از راه 
و رس��م دیگري پیروي نكن��د و با رهبر خویش 

اینگونه گفت وگو مي كند: 
»اي پیامبرخدا، اگر انص��ار در »عقبة دوم« 
با تو بیعت كردند تا از حریم رس��الت دفاع كنند 

و ی��ا گروهي از مهاج��ر و انصار در »حدیبیه« با 
تو دست بیعت دادند که به حمایت از دین خدا 
بپردازند، من نیز اي ش��فیع اّم��ت، با حضور در 
ح��رم تو و تماس با تربت پاك ت��و، با تو پیمان 
می بندم كه پاس��دار آرمان هاي تو باش��م. گرد 
شرك و گناه نگردم و از تو مي خواهم كه برایم از 
درگاه الهي طلب آمرزش كني. اگر گردش��گران 
عالم براي دیدار آثار باس��تاني و مناظر زیبا، رنج 
س��فر بر خود هموار مي كنند؛ من با دویدن در 
بیاب��ان و خفتن در كنار خ��ار مغیالن، خواهان 
زیارت مرقد تو هس��تم. از آن جا كه دستم به تو 

نمي رسد، تربت تو را مي بویم و مي بوسم. 

w طل�ب آم�رزش از پیامبر خدا صلی 
اهلل علیه و آله و سلم 

در قرآن مجی��د به گنهكاران دس��تور داده 

ش��ده که به حضور پیامبر صل��ی الل علیه و آله 
و س��لم برس��ند و از او درخواست آمرزش كنند 
و پیامب��ر خ��دا صلی الل علیه و آله و س��لم هم 
در ح��ق آنان دعا نمایند. در این صورت خداوند 

گناهان آنان را مي بخشد: 
)َو َل�ْو َأنَُّه�ْم ِإْذ َظَلُموا َأْنُفَس�ُهْم جاُؤَك 
ُس�وُل  َفاْس�َتْغَفُروا اهلَل َو اْس�َتْغَفَر َلُه�ُم الرَّ

ابًا َرحیما(. َلَوَجُدوا اهلَل َتوَّ
»اگر آنان كه بر خویش ستم كرده اند نزد تو 
مي آمدند و از خدا آمرزش مي خواستند و پیامبر 
نیز براي آنان آمرزش مي خواس��ت، خدا را توبه 

پذیر و مهربان مي یافتند.« 
ای��ن آیه هر چند در آغاز نظ��ر، مربوط به دوران 
حیات پیامبر صلی الل علیه و آله و س��لم است، ولي 
با توجه به این كه پیامبِر ش��هیدان بهتر از شهیدان، 
زنده است و پیام هاي زائران را مي شنود و پاسخ درود 

آثار زیارت از دیدگاه قرآن و سنت

چرا به زیارت
می رویم؟

»زیارت« در لغت به معناي »قصد« است 
و در موردي به كار مي رود كه فردي 
از نقطه اي به نقطة دیگر، براي دیدار 

شخصي یا مكاني برود و هدفش از این 
كار تعظیم و تكریم آن فرد یا آن مكان 

باشد. گاهي نیز زیارت به جمله ها و 
عباراتي گفته مي شود كه انسان با آن ها، 
با فرد سخن مي گوید و این اصطالحي 

غیر از اصطالح لغوي است.

فلسـفه زیارت



اعمال، معیار سنجش آخرت
امام هادی)ع( فرمودند: مردم در دنیا به وس��یله ثروت و تجّمالت ش��هرت مى یابند ولى در آخرت به وس��یله 

اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد.

امنیت سفر
حتم��ًا هن��گام بازداش��ت از طریق س��ایر 
زائ��ران ایران��ي یا خودت��ان مرات��ب را به 
اط��الع مدیر یا معاون كاروان برس��انید.  از 
امض��ا هرگون��ه برگه اي ك��ه از محتوي آن 
عل��م ندارید خودداري و درخواس��ت كنید 
نماینده سازمان حج یا نماینده كنسولگري 
ایران حضور پی��دا كنید.   از هرگونه بحث 
اضافي یا درگیري فیزیكي با مأموران اكیداً 
خ��ودداري كرده و در محیط بازداش��ت به 

كسي اعتماد نكنید.

توصیه پزشكان
در صورت ابتال ب��ه بیماري ، براي بهبودي 
س��ریعتر:   از خوردن غذاه��اي ادویه دار و 

چرب بپرهیزید.
 ب��ه توصیه هاي پزش��ك كاروان خود 
عم��ل كرده و از درخواس��ت یا مصرف 
از  كنی��د.    پرهی��ر  دارو  خودس��رانه 
مش��ترك  ظ��روف  و  لی��وان  قاش��ق، 

اس��تفاده نكنید.
 در ص��ورت بروز تب، س��رفه و گلو درد به 

پزشك كاروان مراجعه كنید.    

برنداشتن اشیاء
ل  ا م��و ا ن��ه  گو هر ش��تن  ا د بر ز  ا   
ین  ا ا  یر ز  . کنی��د هی��ز  پر ح��ب  صا بال
ت  ا ر مق��ر و  نی��ن  ا قو طب��ق  م  ا ق��د ا
ی  د ز د و  م  ج��ر ن  بس��تا عر ي  ر ج��ا
قت  س��ر م  تها ا به  د  فر و  ه  ش��د تلقي 
م  محك��و حب��س  ب��ه  و  س��تگیر  د

مي ش��ود.
درمس��جد  ی��دن  دو و  زدن  د  ا د ز  ا   
ري  ا خ��ودد م  ا لحر مس��جدا و  لنب��ی  ا

كنی��د. 
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فرستندگان را نیز مي گوید؛ مي تواند براي زائران 
مرقد خویش طلب مغفرت كند.  شگفتا! همین 
آیه، هم اكنون كه مرقد پیامبر خدا صلی الل علیه 
و آله و س��لم در اختیار افراد بي مهر و یا كم مهر 

قرار گرفته، باالي مرقد او نوشته شده است. 

w زیارت قبور و س�ّنت پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله و سلم 

ن��ه تنه��ا پیامبر صل��ی الل علی��ه و آله و 
س��لم به طور ش��فاهي، یاران را به زیارت قبور 
مي خواند، بلكه خود نیز به زیارت آنان مي رفت. 
ُمس��ِلم در صحیح خود نقل مي كند: عایشه � 
همس��ر پیامبر صلی الل علیه و آله و س��لم � 
مي گوید: پیامبر در آخرین بخش ش��ب، خانه 
را به قص��د زیارت بقیع ت��رك مي كرد وآنگاه 
وارد این سرزمین مي شد و با آرمیدگان در دل 

خاك اینگونه سخن مي گفت: 
�َاُم َعَلیُك�مْ َداَر َق�ْوٍم ُمْؤِمِنیَن  »السَّ
ُلوَن َوِإنَّا ِإْن  َوَأَتاُكْم َما ُتوَعُدوَن َغًدا ُمَؤجَّ
َش�اَء اهلُل ِبُكْم اَلِحُقوَن اللَُّهمَّ اْغِفْر َلْهِل 

َبِقیِع اْلَغْرَقِد«. 
»درود بر ش��ما اي س��اكنان خانة افراد با 
ایم��ان! آن چه كه به وق��وع آن در آینده وعده 
داده مي ش��دید، سراغ ش��ما آمد )و شما میان 
مرگ و روز رس��تاخیز به سر مي برید.( ما نیز 
به ش��ما خواهیم پیوست. پروردگارا! اهل بقیع 

غرقد را بیامرز!« 
نه تنها خ��ود پیامبر صلی الل علیه و آله و 
سلم به زیارت آن ها مي شتافت، حتي همسرش 
را نیز آم��وزش داد كه آن ها را این گونه زیارت 

كند: 

ی�اِر ِم�َن  �َاُم َعَل�ي َأْه�ِل الدِّ »السَّ
اهلُل  َویْرَح�ُم  َواْلُمْس�ِلِمیَن  اْلُمْؤِمِنی�َن 
ا َواْلُمْسَتْأِخِریَن َوِإنَّا ِإْن  اْلُمْسَتْقِدِمیَن ِمنَّ

َشاَء اهلُل ِبُكْم اَلَِحُقوَن«. 
»درود بر س��اكنان مؤمن و مس��لمان این 
س��رزمین! خداوند همة مؤمن��ان را؛ چه آن ها 
كه درگذش��ته اند و چه آن ها كه خواهند مرد، 
رحمت كند. ما نیز به خواس��ت خدا به ش��ما 

خواهیم پیوست.« 

w حف�ظ آث�ار صالح�ان در س�ایة 
زیارت قبور 

آثار سازندة زیارت قبور، به ویژه زیارت قبور 
عالمان و شهیدان و اولیاي الهي و پیامبر گرامي 
صلی الل علیه و آله و س��لم در گرو حفظ قبور 
آنان اس��ت. زیارت، سبب بازسازي این قبور و 
صیانت آنهاست و روشن است اگر امت اسالمي 
پیوند خود را ب��ا این مراقد متبّركه قطع كند؛ 
با گذشت زمان، این مراكز به دست فراموشي 
سپرده مي شوند و اثري از آن ها باقي نمي ماند 
و در نتیجه دو خس��ارت ب��زرگ متوجه امت 

اسالمي مي شود: 
1. آثار سازنده اي كه در زیارت این مراكز 

بوده، از دست مي رود. 
2. مس��ائل صدر اسالم و س��یره و تاریخ 
اولیاي دی��ن به تدریج فراموش مي ش��ود و 
نس��ل هاي آینده ب��ا دیدة ش��ك و تردید به 
اص��ل حادثه مي نگرن��د؛ زیرا زی��ارت قبور 
آن ه��ا مایة تجدید خاطره ها بود و در صورت 
تحری��م ای��ن اعم��ال، با گذش��ت زم��ان به 
دست فراموشي س��پرده شده و نوشته ها نیز 

جایگزین مش��اهده ها نمي شوند و به تبع آن 
دیگر مس��ائل مربوط به اسالم نیز به همین 
سرنوش��ت دچار خواهند شد و شك و تردید 
نس��بت به خ��ود آیین پیامب��ر خاتم)ص( و 
ش��خص ش��خیص او و برنامه هایش راه پیدا 
كرده و با گذش��ت زم��ان اعتقادات كم رنگ 
مي ش��ود؛ همچنان كه جریان دربارة حضرت 

مسیح علیه السالم از این قراربوده است. 
از خود حضرت مس��یح و یاران او و كتابش 
اثر ملموس��ي بر جاي نمانده و نسل حاضر كه 
با محسوسات س��ر و كار دارد، نسبت به اصل 
وجود مسیح و آیین او، با دیدة تردید مي نگرد 
و چه بسا احتمال مي دهد كه این آیین، ساخته 
و پرداختة مورخان و داستان س��رایان باش��د. 
چنان كه سرگذشت لیلي و مجنون و شیرین و 
فرهاد به همین سرنوشت مبتال شده است. به 
خاطر این آرمان اس��ت كه قرآن مجید دستور 
مي دهد خانه هایي كه در آن جا صبح گاهان و 
عصرگاهان، تس��بیح خدا گفته مي شود مورد 

احترام و بزرگداشت قرار گیرد: 
»ف�ي  ُبی�وٍت َأِذَن اهلُل َأْن ُتْرَفَع َو یْذَكَر 
ُح َلُه فیها ِباْلُغُدوِّ َو اآلصال   فیَها اْسُمُه یَسبِّ
٭ ِرجاٌل ال ُتْلهیِهْم ِتجاَرٌة َو ال َبیٌع َعْن ِذْكِر 
كاِة یخاُفوَن  �اِة َو إیتاِء الزَّ اهلِل َو ِإقاِم الصَّ
یْوم�ًا َتَتَقلَُّب فیِه اْلُقُل�وُب َو اَلْبصار«.)نور 

 )36 - 37
»]این چراغ پرف��روغ[ در خانه هایي قرار 
دارد كه خداوند اذن فرموده، دیوارهاي آن را 
باال برند]تا از دس��تبرد شیاطین و هوسبازان 
در امان باش��د[؛ خانه هایي ك��ه نام خدا در 
آن ها برده مي  ش��ود و صبح و ش��ام درآن ها 

گویی 
زائر در 

زیارت، با 
پیشوای 
خویش 
پیمان 

می بندد 
که جز 

راه آنان 
نپیماید 

و از راه 
و رسم 

دیگری 
پیروی 

نکند.

فلسـفه زیارت



عاقبت شوم سه خصلت
امام محمد باقر )ع( فرمودند: سه خصلت است که دارنده اش نمي میرد 
تا عاقبت شوم آن را ببیند : ستمکاري ، ازخویشان بریدن ، و قسم دروغ 

که نبرد با خداست
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        استفتاء

بسم اهلل الرحمن الرحیم
از آنج��ا که ش��ناخت حدترخص ش��هرها برای 
مس��افر نق��ش تعیین کنن��ده در ش��ناخت وظیفه 
ش��رعی نس��بت به نم��از و روزه وی دارد و چندی 
اس��ت نس��بت به دو مکان بیرون مدینه منوره که 
محل ورود زائران به ش��هر و خروج آنهاست )یعنی 
فرودگاه و مس��جد ش��جره( س��وال های بسیاری از 
س��وی زائران محترم مطرح می گردد. لذا در تاریخ 
ذی القعده الح��رام   14 ب��ا  مص��ادف   1392 /6 /29
1434 امض��اء کنن��دگان ذی��ل در ای��ن دو محل 
حض��ور یافتن��د و با مش��اهده مکان ه��ا از نزدیک 
و پرس وجو از اهالی محل و در نظ��ر گرفتن فاصلة 
آنها به آخرین خانه های مس��کونی مدینه الرس��ول 
صل��ی الل علیه و آله و س��لم و مالک های ش��رعی 

تعیی��ن حدترخص به ای��ن نتیج��ه رس��یدند ک��ه:
1 - ای��ن دو مکان هنوز متصل به ش��هر و جزو آن 
نیست لذا جزو اماکن تخییر محسوب نمی شود و کسی 

که مس��افر است و اهل مدینه نیست نمی تواند در آنجا 
نماز را کامل بخواند.

2 - هر دو مکان در فاصلة کمتر از مس��افت شرعی 
است.

3 - ف��رودگاه مدین��ه خارج ترخص اس��ت و نماز 
زائران در بدو ورود که هنوز به ش��هر نرس��یده اند قصر 
)شکس��ته( است هر چند قصد ماندن ده روز در مدینه 

را داشته باشند.
4 - چون راه های وصول به مس��جد ش��جره متعدد 
اس��ت چنانچه از طریق قبا به مس��جد ش��جره میروند 
در این صورت به جهت توس��عه ش��هر و نزدیک شدن 
خانه های مردم به منطقة ذوالحلیفه، مس��جد ش��جره 
خارج حد ترخص نیس��ت و ب��ر فرض آنکه زائر با قصد 
ده روز نم��از را در مدینه تم��ام می خوانده و از این راه 
به مسجد ش��جره برود در آنجا نیز نمازش تمام است، 
ول��ي اگر از دو راه دیگ��ر )طریق قدیم و تبوك( میرود 

نمازش قصر است. 

شورای استفتاء بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره با صدور دو اطالعیه از روحانیون و 
مدیران کاروان ها خواست به موارد مندرج در آن توجه کنند. به گزارش زائر این دو اطالعیه 

درباره شناخت حد ترخص شهر مدینه و ممنوعیت شرعی خروج زائران از شهر پس ازاعمال 
عمره تمتع است. متن اطالعیه حد ترخص شهر مدینه به این شرح است:

دو اطالعیه مهم شورای استفتائات
بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره

غسل احرام
مستحب اس��ت که پیش از 
محرم شدن    در میقات یا پیش 
از رس��یدن به میق��ات مثال در 
مدینه غس��ل کند و گفته شده 
که احوط آن است که این غسل 

را ترک نکند.
استحباب احرام بعد از نماز

مستحب است بعد از نماز ظهر 
یا بعد از هر نماز واجب دیگر یا 
بعد از دو رکعت نماز مستحبی 
محرم ش��ود و در برخی احدیث 
آم��ده که پیش از احرام ش��ش 
رکعت نماز مس��تحب اس��ت و 

فضیلت بیشتری دارد.
مالک استطاعت درحج

اس��تطاعت  م��الک   -  1
ب��رای حج توانای��ی اداء آن به 
نحو متعارف بین مردم اس��ت 
و اگر کس��ی اعتق��اد دارد که 
به ای��ن نحو اس��تطاعت ندارد 
لک��ن احتم��ال می ده��د که 
اگ��ر تحقی��ق و ت��الش کن��د 
بتواند راه��ی بیابد که با وضع 
مال��ی فعل��ی اش مس��تطیع از 
انجام حج ش��ود واجب نیس��ت 
تحقیق نماید. ولی اگر شک در 
استطاعت داشته باشد و بخواهد 
بداند که آیا مس��تطیع ش��ده یا 
خیر ظاهرا واجب است وضعیت 

مالی خود را بررسی کند.
2- کس��انی که با رس��یدن 
ب��ه میق��ات متمک��ن از ح��ج 
می ش��وند مانند خدمه کاروان 
ها اگر س��ایر شرایط استطاعت 
و  عائل��ه  مخ��ارج  قبی��ل  از 
و چیزهای  زندگ��ی  ضروریات 
دیگر که در معیش��ت مناسب 
ش��ان خود به آنها نیاز دارند و 
رجوع به کفایت داش��ته باشند 
ح��ج بر آنان واجب اس��ت و از 
حجئ االس��الم کفایت می کند 
و در غی��ر ای��ن ص��ورت حج 
آنان مس��تحبی خواهد بود. و 
در صورتی که بعدا مس��تطیع 
ش��وند واج��ب اس��ت حج��ئ 

االس��الم را بجا آورند.
وظیفه ورثه نسبت به حج میت

هرگاه ورثه ی��ا وصی بدانند 
که حج بر میت مس��تقر شده و 
در اداء آن ش��ک داشته باشند 
و میت هم وصیت نکرده باش��د 

چیزی بر آنان واجب نیست.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
از آنجا که خروج از ش��هر مکه پس از اتمام اعمال 
عم��ره تمتع و پیش از احرام ح��ج به فتوای برخی 
از مراجع معظم تقلید جایز نیس��ت مگر در صورت 
ض��رورت و در این ف��رض نیز باید محرم ش��ود به 
اح��رام حج و به فتوای برخی چنانچه از مکه خارج 
و در م��اه بع��د از انج��ام عم��ره تمت��ع قصد ورود 
داش��ته باش��د باید عمره تمتع را دوباره بجا آورد 

و عم��ره قبلی برای انجام ح��ج کفایت نمی کند و 
برای اح��رام باید به میقات ب��رود و احرام از ادنی 
الح��ل مثل تنعیم کافی نیس��ت و چنانچه نایب در 
حج باش��د و به میق��ات نرود نیابت او نیز اش��کال 
پی��دا می کند ل��ذا از بردن زائران پ��س از اعمال 
عم��ره تمتع به اماکن خارج از ش��هر مثل عرفات و 
مش��عر و منی و... پرهی��ز کنند تا در اعمال آنها از 

این جهت مشکلی پیش نیاید.

اطاعی�ه اول

اطاعی�ه دوم

فقــــه حـــج

ویرایش جدید كتاب مناس��ك حج مطابق با فتاواي 
حضرت امام خمیني با حواش��ي مراج��ع معظم تقلید و 
اس��تفتائات جدید از سوي حوزه نمایندگي ولي فقیه در 

امور حج وزیارت منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني ح��ج، ویرایش جدید 
كتاب مناس��ك حج مطابق با فتاواي حضرت امام خمیني 
با حواشي مراجع معظم تقلید و استفتائات جدید از سوي 
حوزه نمایندگي ولي فقیه در امور حج وزیارت منتشر شد.

از آنج��ا كه روحانی��ون كاروان ها ك��ه وظیفه خطیر 
ارش��اد زائران به مسائل شرعي را بر عهده دارند نیازمند 

مناسكي جامع هستند كه بر اساس آن بتوانند با سهولت 
از جدیدترین فتاواي مراجع عظام تقلید مطلع ش��وند، و 
به زائرین منتقل كنند؛ و از سوي دیگر الزم است در هر 
سال كتاب مناسك محشي حج مورد بازنگري قرار گیرد 
تا نواقص چاپ هاي پیش��ین برط��رف و تغییرات فتاواي 
مراجع و مس��ائل مس��تحدثه در آن طرح گردد؛ تهیه و 
تنظیم این مناسك با حواش��ي مراجع بزرگوار تقلید، از 
س��وي بعثه رهبري معظم انقالب، گامي بزرگ در جهت 
آگاهي و آموزش مناسك حج همراه با جدیدترین فتاواي 

مراجع و مسائل مستحدثه محسوب مي شود.

مناسك حج با ویرایش و استفتائات جدید منتشر شد



z a e r n e w s . i r

مسجد جبل ُاحد )الَفْسح( 
پیامب��ر)ص( نم��از ظهر و عص��ِر روز نبرد 
ُاحد را در این مكان، كه به كوه چسبیده بود، 
اقامه كردند. چون صحابه از فرط خستگي به 
صورت راحت و با فاصله به نماز مي ایس��تادند 
و فضا را براي دیگر مسلمانان باز نمي كردند، 
آی��ه َفس��ح، در س��وره مجادله نازل ش��د كه 
خداوند از مس��لمانان مي خواست جا را براي 
دیگران، جهت اقام��ه نماز باز كنند، لذا از آن 
هنگام مس��لمانان در صفوف خود، به صورتي 
بس��یار به هم چسبیده و متراكم نماز گزاردند 
و این امر براي گروه هاي اهل سنت مرسوم و 

معمول شده است. 
بعدها به یاد آن واقعه، مس��جدي ساختند 
كه به مس��جد الفس��ح یا مس��جد جبل احد 
معروف ش��د. م��كان آن، كه اكن��ون جز نیم 
دیواره اي مخروبه از آن باقي نمانده، در دامنه 
كوه اح��د، كنار منازل مس��كوني پایه كوه، و 
نزدیك غاري اس��ت كه پیامبر )صّلي الل علیه 
وآل��ه( را ب��راي مداواي جراحت خ��ود در آن 

پنهان ساختند. 
مسجد االستراحه )محّل استراحت( 

پیامب��ر )ص( هن��گام بازگش��ت از نبرد 
ُاح��د، در می��ان راه، از س��ختي و رنجي كه 
جنگ و راه طوالني بر ایشان عارض ساخته 
ب��ود، در مكاني به اس��تراحت نشس��تند. در 
آن مكان مس��جدي س��اختند ك��ه مي توان 
از ش��ارع س��ید الش��هدا )راه قدیمي ُاحد(، 
ك��ه اكن��ون از زیرگذر تقاطع ش��ارع فیصل 
مي گذرد، ب��ه آن راه یافت. پ��س از حدود 
دو كیلومت��ر از ابتداي تقاطع یاد ش��ده این 
مس��جد در كنار خیابان قرار دارد و بناي آن 
در دوران اخیر )1411ق.( بازس��ازي شده و 
مس��جد بزرگ تري به مساحت 500 متر به 
جاي آن قرار گرفته اس��ت. ام��روزه در این 
م��كان نم��از جماعت برپا مي ش��ود و رونق 
دارد. گفتن��ي اس��ت اینج��ا موقعیت خاص 
اس��تراتژیكي داش��ته و خن��دق مع��روف از 
شمال حبل س��لم آغاز شده و از کنار محله 

بنو حارثه می گذش��ته اس��ت. 

کسی را نا امید نکن
امام هادی)ع( فرمودند:کس��ى که به تو امید بس��ته 
اس��ت ناامیدش مگردان ، وگرنه مورد غضب خداوند 

قرار خواهى گرفت. 
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اطـــالع رسانی

حضرت آیت اهلل جوادی آملی
 جنب حرم،  هتل دارالرحمه

0595975376 - 0595976287 

حضرت آیت اهلل شبیری زنجانی
 العزیات، پشت مسجد بال، جنب مجموعه تعاون

0543137774 - 0569700152 - 8242042

حضرت آیت اهلل حائری
العزیات، شرق مسجد بال مقابل ساختمان 
ابوحمدون - 0563767068 - 0545400102

حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی
 العزیات، پشت مسجد بال - 0542044715

حضرت آیت اهلل حکیم 
 العزیات، شرق مسجد بال

0535528966 - 0503802499 - 0530932503

حضرت آیت اهلل فیاض
 العزیات، شرق مسجد بال عمارت سالم راشد

0545736847

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

0583402149

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

0503407556 - 0500881246 - 8387126

حضرت آیت اهلل سیستانی
العزیات، شرق مسجد بال، منزل حسن مسلم الزیر

0553703117 - 8224739 

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

0531971107 -0568141644

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

0532832235

حضرت آیت اهلل نوری همدانی
 العزیات، شرق مسجد بال، منزل ابوسامی

0543218547 

حضرت آیت اهلل وحید خراسانی
 العزیات، پشت مسجد بال 0507658603 - 0507658016 - 0508179154 - 0508179085

ایام هفته و 
مداحقاریسخنرانمحل برگزاری � نام مدیر و ...زمان برگزاریتاریخ

2شنبه1/7 
17 ذیقعده

الیاس الذهبی � علیزاده گلریزی 10الی11
0538998270

حاج آقا 
راشد یزدی

علیانپور کویر

منازل االصواف � مجردی 16:30الی17:30
0538997224

حاج آقا 
راشد یزدی

حاج آقا 
محمدی

رمضان 
پور

موده الواحد22الی23
بیگی0538997466

حاج آقا 
راشد یزدی

حاج آقا 
محمدی

رمضان 
پور

3شنبه2/7 
18 ذیقعده

دارالرحمه � رحمانی 10الی11
0538997110

حاج آقا 
راشد یزدی

مطیعیشوکاوی

الزهراءالخیر � عربستانی 21:30الی22:30
0538997202

حاج آقا 
راشد یزدی

حاج آقا 
محمدی

رمضان 
پور

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

محافل و مراسم انس و معرفت در مدینه منوره - حج 1434

یکی از اپراتور های تلفن همراه با اعالم اینکه طرح های تخفیفی برای حجاج از اول مهر آغاز می شود 
اطمینان داد که مشکلی در ارتباطات حجاج وجود ندارد.  

به گزارش فارس، در مراسم حج امسال دو اپراتور سراسری تلفن همراه کشور، خدمات رومینگ 
را به مشترکان ارائه می کنند.

اپراتور همراه اول درباره ارتباطات تلفنی حجاج می گوید: از آنجا که خدمات ارتباطی اپراتورهای 
ایرانی در عربستان از طریق رومینگ ارائه می شود، هیچ اپراتور ایرانی در زمان حج برای خود شبکه 

اختصاصی ندارد و از شبکه های ارتباطی اپراتورهای عربستان بهره   می گیرد.
بنابراین در ایام حج، اپراتورهای ایرانی و اپراتورهای عربستان از یک شبکه مشترک استفاده می کنند 
و در نتیجه ش��رایط ش��بکه برای تمام اپراتورهای عربی و ایرانی یکسان خواهد بود که اختالل در تمام 

اپراتورها در زمان شلوغی شبکه ناشی از حجم ترافیک حجاج در عربستان موید این امر است.

آغاز طرح های تخفیفی تلفن همراه از امروز



کاهش قیمت دارو
سیدحسن قاضی زاده هاش��می وزیر بهداشت گفت: برای کاهش قیمت 
دارو، تفاهم نام��ه ای ب��ا بیمه ه��ا منعقد ش��ده و هیاتی از س��وی وزارت 

بهداشت برای نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامه مشخص شده است.

جزئیات جدید ماقات های رئیس جمهور در نیویورک

روحانی: آماده مذاکره با غرب هستیم اما بدون پیش شرط

دریچه

نیـروگاه بوشـهر امروز به 
ایران تحویل داده می شود

مراسم امضای پروتکل تحویل 
موقت نیروگاه اتمی بوش��هر قرار 
اس��ت ام��روز در محل نی��روگاه 
بوشهر با حضور علی اکبر صالحی 
رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی و 
وزیر نیرو و رئیس شرکت روسی 
پیمانکار نیروگاه بوش��هر و دیگر 

مقامات کشورمان برگزار شود.
و  اروپا  صـادرات  افزایش 

هند به ایران
کمیس��یون  خبری  پای��گاه 
اروپ��ا از افزای��ش 3.5 براب��ری 
ص��ادرات داروی اتحادی��ه اروپا 
به ایران در نیمه نخست 2013 
خب��ر داد. بلژیک، آلمان، قبرس،  
اس��پانیا و فرانس��ه از مهمتری��ن 
صادرکنندگان دارو به ایران بودند. 
رئیس بزرگترین ش��رکت فرآوری 
کنجاله س��ویای هند نیز ایران را از 
خریداران عمده کنجاله سویای این 

کشور معرفی کرد.
پائیز  بنزین  سـهمیه   اولین 

واریز گردید
همزمان ب��ا فصل بازگش��ایی 
مدارس، نخستین سهمیه بنزین نیمه 
یارانه ای پائیز دیش��ب به کارت های 

هوشمند سوخت واریز شد.
ب��رای مهر ماه امس��ال هر لیتر 
بنزی��ن نیم��ه یارانه ای ب��ا قیمت 
400 توم��ان و بنزی��ن آزاد ب��ا نرخ 
 700 توم��ان عرض��ه م��ی ش��و. 

در اولی��ن ماه فصل پائیز س��همیه 
بنزین آزاد خودروهای شخصی بدون 
محدودیتی، در صورت اتمام سهمیه 
بنزین نیمه یاران��ه ای 400 تومانی 
خودروها از طریق کارت هوش��مند 
 سوخت خودرو قابل برداشت است.

علیرضا ضیغمی معاون فعلی وزیر 
نفت پیشتر افزایش قیمت بنزین را 

فعال منتفی اعالم کرده بود.
كسب دو مدال طال  توسط 

کشتی گیران ایران
امیر علي اكبري كشتي گیر 
وزن 120 كیلوگ��رم و  طال��ب 
نعمت پور کش��تی گی��ر وزن 84 
کیلوگرم تیم ملي كشتي فرنگي 
ایران مدال  طالي مس��ابقه هاي 
قهرماني س��ال  فرنگي  كش��تي 
در  جه��ان  بزرگس��االن   2013
شهر بوداپست مجارستان را براي 

كشورمان به ارمغان آوردند. 
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پرونده حذف صفرها بایگانی شد
مه��ر نوش��ت:دولت یازدهم ارزش گ��ذاری پول 
مل��ی را یکی از برنامه ه��ای خود اعالم کرده اما 
مش��خص نیس��ت که اجرای این ط��رح با حذف 
پول ملی خواه��د بود؟ اخیرا نیز با کاهش ارزش 
دالر در ب��ازار داخل��ی، قدرت پ��ول ملی افزایش 
یاف��ت و در حقیق��ت ارزش پول ملی کش��ور باال 
رفته اس��ت و ش��اید با ادام��ه این رون��د، برنامه 
حذف صفرها از پول ملی برای چند س��ال آینده 

به بایگانی برود.

ثابت ماندن قیمت مسکن مهر
عب��اس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی درباره نتیجه 
بررس��ی عل��ت تص��ادف دو اتوبوس در مح��ور قم - 
ته��ران، گفت: علت حادثه را پلیس اعالم کرده بود و 
ما با همکاری بقیه دس��تگاه ها برنامه ای ترتیب دادیم 
ت��ا از تکرار وقوع این قبیل حوادث جلوگیری کنیم و 

بتوانیم نحوه امداد رسانی را بهبود بخشیم.
وی با رد ادامه ساخت مسکن مهر از سوی دولت، 
گفت: در مورد قیمت های مس��کن مهر اصال تجدید 

نظر انجام نگرفته است. 
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اخــــبارکشور

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور 
روز گذشته، در آستانه سفر به نیویورک برای شرکت در 
اجالس مجمع عمومی س��ازمان مل��ل متحد، با حضرت 
آیت الل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کرد. 
در این دی��دار مقام معظم رهبری ب��رای رئیس جمهور 

آرزوی موفقیت کردند.
شرکت در مراسم افتتاحیه مجمع عمومی سازمان ملل، 
دیدار با رؤسای جمهور فرانسه و اتریش، وزیر خارجه آلمان و 
مصاحبه با شبکه های تلویزیونی از برنامه های رئیس جمهور در 

نیویورک خواهد بود.
روحانی همچنین با رؤس��ای جمه��ور تونس و لبنان و 

دبیرکل سازمان همکاری های اسالمی دیدار خواهد کرد.
مالق��ات با دبیرکل س��ازمان مل��ل، رئیس جمهور 
ترکی��ه و مع��اون نخس��ت وزیر ع��راق و مالق��ات ب��ا 
نخس��ت وزیر ایتالیا از دیگر برنامه ه��ای رئیس جمهور 

در جریان این س��فر اس��ت.
حض��ور و س��خنرانی در افتتاحی��ه نشس��ت وزرای 
کش��ورهای عضو جنبش عدم تعهد )نم(، س��خنرانی در 

مجمع عمومی س��ازمان ملل و کنفران��س مطبوعاتی با 
خبرنگاران و رسانه ها در روز آخر از دیگر برنامه های سفر 

رئیس جمهور به نیویورک است.
رییس جمهور: آماده مذاکره با غرب هستیم اما بدون 
پیش ش��رط. رییس جمهور گفت: دشمنان این سرزمین 
در بازخوانی هش��ت س��ال دفاع مقدس بدانند که ملت 
ایران و نیروهای مسلح این سرزمین اهل جنگ و تجاوز 

و حمله به سرزمین دیگران نیستند.
حس��ن روحانی در مراسم رژه نیروهای مسلح که 
به مناس��بت هفته دفاع مقدس برگزار ش��د با اشاره 
ب��ه اینکه ملت ایران آماده مذاکره با غرب و س��خن 
گفتن است البته به ش��رط آنکه پیش شرطی نباشد، 
تصریح ک��رد: مذاکره باید از موض��ع برابر با احترام 
متقاب��ل همراه باش��د و در فکر منافع خود نباش��ند 
بلک��ه منافع متقابل مطرح باش��د و همه حقوق حقه 
مردم ایران از جمله حقوق هس��ته یی و غنی س��ازی 
در خاک این کش��ور در چارچوب مقررات بین المللی 

را بپذیرن��د.



z a e r n e w s . i r

روزنامه االهرام مصرنوش��ت: ائتالف جوانان فلسطین در سیزدهمین سالگرد انتفاضه مسجداالقصی 
خواستار افزایش مقاومت علیه رژیم صهیونیستی شده و روز جمعه آینده را روز پیروزی مسجداالقصی 

و متوقف کردن یهودی سازی قدس و دیگر مناطق فلسطینی اعالم کرد.
روزنامه مصری الیوم السابع، به نقل از موسسه اوقاف و میراث فرهنگی االقصی اعالم کرد، حدود 

177 تن از شهرک نشینان تندروی یهودی صبح امروز )یکشنبه( به مسجد االقصی یورش بردند.
این موسس��ه در بیانیه ای تاکید کرد: صدها تن از نمازگزاران، دانش��جویان و دانش آموزان شهر 
اش��غالی قدس به رغم حضور نیروهای امنیتی با سردادن شعارهایی، یورش شهرک نشینان تندرو و 

هتک حرمت مسجداالقصی را محکوم کردند.
این موسسه اعالم کرد: چهار گروه از شهرک نشینان تندرو به همراه چند تن از خاخام های یهودی از 

درهای غربی مسجداالقصی وارد شده و در اطراف مسجد به ویژه سمت شرقی آن تجمع کردند.

ائتاف جوانان فلسطین اعام کرد
جمعه آینده روز انتفاضه مسجداالقصی

فرصت کوتاه اوباما براي تعامل با ایران 
روزنامه انگلیس��ي فایننش��ال تایمز نوشت فرصت 
طالی��ي براي تعام��ل با ایران ب��ه “ب��اراک اوباما”، 

رییس جمهور آمریکا داده شده است.

w موج کاهش تحریم به بازار رسید
w  اس�تقبال کاخ س�فید از سفر 

روحانی به نیویورک
w  وزیر بهداشت:  وزرا برای حل 

مشکل دارو پیشقدم شده اند

w پیام واشنگتن به تل آویو، مطمئن 
باشید به ایران امتیاز نمی دهیم

 w  س�ازمان بورس در یک روز 4 
رکورد زد

اتف�اق  انتظ�ار  در  جه�ان   w
نیویورک

و  آم�وزش  وزارت  سرپرس�ت   w
پ�رورش در گفت وگوی اختصاصی 
با روزنامه  جمهوری اسامی مطرح 
کرد: توانمندسازی نیروی انسانی و 
مفاهمه مشترک مهمترین هدف من 

در آموزش و پرورش خواهد بود

w کاهش شدید بهای طا و ارز
w موافق�ت ح�زب اهلل ب�ا واگذاری 
امنیت جنوب بیروت به دولت لبنان

w  نیویورک در انتظار اعتدال

w بازار؛ زیر سایه دیپلماسی تدبیر 

w سقوط بزرگ قیمت ها در بازار 
طا و ارز

س�ایه  در  قیمت ه�ا  کاه�ش   w
تحوالت سیاسی

w نهادهای انقابی در بیانیه هایی 
از رئیس جمهور خواستند صابت 
ایران را در مقابل آمریکا در سفر 

به نیویورک حفظ کند

w با حضور رئیس مجلس شورای 
اس�امی، پیش�رفته ترین مرک�ز 
پزشکی هس�ته ای خاورمیانه به 

بهره برداری رسید
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ایران با پایان دادن به انحصار یک ش��رکت فرانس��وی، ساخت و بازسازی یکی از پیچیده ترین خط لوله 
انتق��ال نف��ت جهان در خلیج فارس را انج��ام داده که این پروژه عالوه بر دس��تاوردهای ارزی منجر به 

افزایش مجدد تولید نفت از میدان مشترک با عمانی ها شد.
در حال حاضر ایران با اس��تخراج روزانه بیش از 20 هزار بش��که نفت از میدان مش��ترک هنگام از 
شریک عمانی خود جلو افتاده و پیش بینی می شود در صورت تکمیل چاه های جدید توسعه ای ظرفیت 

برداشت نفت از این میدان مشترک در سالجاری تا مرز 30 هزار بشکه در روز افزایش یابد.
با وجود عقب ماندگی ایران در توسعه تمامی برخی میادین مشترک نفت و گاز با توسعه میدان مشترک 

نفتی هنگام، هم اکنون بیش از دو برابر عمان، طالی سیاه از این میدان مشترک استخراج می کند.
همزمان با جلوافتادگی نفتی ایران از عمان، اخیرا با اجرای یک پروژه فراس��احلی صنعت نفت ایران 
به انحصار یک ش��رکت فرانسوی در بازسازی خطوط لوله انتقال نفت زیر دریایی در خلیج فارس پایان 

داده است.
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ایران

اعتماد

کیهان

جمهوری 
اسالمی

افکار

اطالعات

بهار

تهران 
امروز

جام جم

جوان

رسالت

دستاورد تازه در خلیج فارس
سبقت نفتی ایران از کشورهای عربی و پایان انحصار نفتی فرانسوی ها

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز مجلس یک فوریت طرح تشکیل وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگری را مورد بررسی قرار دادند اما در نهایت با بررسی فوری آن مخالفت کردند و این 

طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
تعدادی از نمایندگان مجلس ذیل دالیل توجیهی ارائه این طرح نوشته اند:» بر اساس سند چشم انداز 
در افق 1404 ایران باید با توجه به جایگاه خود درآمد مناس��بی داش��ته باشد، متاسفانه به جهت اینکه 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پاسخگو نمی باشد، این جایگاه همچنان رشدی نداشته و درآمد از 
این صنعت همچنان اندک است و آثار تاریخی کشور نیز در همه استان ها در حال از بین رفتن است.«

طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

دبیر شورای عالی امنیت ملی در یادداشتی به مناسبت هفته دفاع مقدس با بیان این که تحریم و فشار 
اقتصادی در حقیقت در امتداد همان توپ هاس��ت و ش��لیکی است که امروز از همان جبهه مقابل ما را 
هدف گرفته اس��ت؛ جبهه ای که با آرایش نوین در برابر ما صف کش��یده اس��ت، تصریح کرد: این یعنی 
ب��از ه��م جنگ، باز هم »الخیر فی ما وقع« و در نهایت باز هم پیروزی که رهبر عزیزمان فرمودند: »افق 

روشن است«

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

افق روشن است، پیروزی از آِن ماست
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شعر

ارتباط با زائر

نش��ریه خبری تحلیلی بعثه مق��ام مع��ظم ره�بری
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اذان صبح فردا: 4/54
طلوع آفتاب: 6/09

معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

لغت نامه

 امسال به لطف الهي به ضیافتي 
بس عظیم دعوت ش��ده اي واز هم 
اكنون با پاي دل عاش��قانه به سوي 
محب��وب رفت��ه اي، حال ك��ه قرار 
اس��ت با لب��اس بندگ��ي او عاري از 
هر تعلق و تفاخري ُمحرم ش��وي تا 
َمحرم او ش��وي و همراه خیل عظیم 
پروانه هاي عاش��ق بدور ش��مع خانه 

یار طواف عشق را آغاز كني.
مدیر كاروان حج 19340 
شهرستان خواف

گفتم : راه های کس��ب فضایل و 
مبارزه با رذایل کدام اند؟

گف�ت: ب��رای کس��ب فضایل و 
مب��ارزه با رذایل، توّجه به چند نکته 

اساسی الزم است که عبارتند از؛
1- طل��ب و خواس��تن2- ب��اور 
داش��تن3- ریاض��ت و مجاهدت 4- 
به تدریج مراح��ل را طی کردن  5- 
استمرار بخش��یدن در جهت ریشه 
کن کردن رذایل نفس��انی و آسیب 
زدایی نسبت به هر آفت و رذیله در 

فضای جان آدمی. 
دانشمندان اخالق برای دستیابی 
به هر فضیلتی، دو راه عملی و علمی 
را پیش��نهاد می کنند که نس��بت به 
ه��م جنبه تکمیل��ی دارن��د. در راه 
علمی باید نسبت به آثار فضیلت در 
زندگی فردی، اجتماعی و سیاس��ی 
و نی��ز آثار روحی و روانی در ترقی و 

تکامل، شناخت پیدا کرد.
 انسان با این معرفت و شناخت، 
هم ب��ه نیاز و خواس��ته واقعی خود 
دس��ت می یاب��د و هم، ب��ه ضرورت 
وج��ود ای��ن فضیل��ت در خ��ود پی 
می برد. پس از چنین شناختی است 
که انس��ان می توان��د تصمیم جّدی 
بگیرد تا آن فضیلت را بعد از زمینه 

سازی در خود به وجود آورد.
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.

ستون َحَرس 
متب��ّرک  س��تون های  از  یک��ی 
مس��جد، س��تون حرس ی��ا محّرس 
است. نام گذاری آن به حرس، از آن 
روست که امام علی)علیه السالم( در 
کنار این س��تون می نشس��تند و از 
پیامبر)صلی الل علیه وآله( نگاهبانی 

می کردند.
 نوش��ته ان��د که پ��س از نزول 
ِم�َن  َیْعِصُم�َك  َواللَّ��ُه  آی��ه “ 
النَّاِس...« دیگر ام��ام به نگاهبانی 
از رسول خدا)صلی الل علیه وآله( 
نپرداخ��ت؛ چراک��ه خداون��د خود 
حفاظت از جان رس��ول خدا)صلی 

الل علیه وآله(را عهده دار ش��د. 

عکس روز

مدینه منوره - کوه احد و مزار شهدای احد حمزه عموی پیامبر)ص(

شاهد

ش�هید كری�م گل�دوزي در 
وصیت نامه اش نوشته است:  

مكتبي كه ش��هادت دارد اسارت 
ندارد. به خانواده هاي معظم ش��هدا 
و ایثارگران سرزده و از آنها دلجویي 
كنید. مساجد را خالي نگذارید و در 
مراس��م عبادي- سیاسي نمازجمعه 
فعاالنه ش��ركت نمایی��د. اي جوانان 
برومن��د هوش��یار باش��ید و ام��ام و 
رهب��ري را تنه��ا نگذاری��د و ب��راي 
حفظ اسالم و قرآن به یاري برادران 

مسلمان خود بشتابید.

z a e r n e w s . i r

به سوی کعبه
و اکنون لحظه تش��رف نزدیک اس��ت، و وعده گاه معش��وق در پیش. دلهاي 
مش��تاق، آرام و قرار ن��دارد و تو گویي همچون طایري قدس��ي، مي خواهد 
از قفس تنگ س��ینه پر بکش��د،  و خود را به بحر معلق آسمان آبي، بسپارد 
و غرق��ه در جذبه هاي روحاني محبت یار، خود را به حرم دوس��ت برس��اند. 
و ارواح مش��تاق، ت��و گوی��ي تاب هماهنگ��ي و هم قدمي با تنهاي س��نگین 
دنیایي را ندارند و پیش��اپیش بدنها، خود را به حریم وصل رس��انده اند و به 
حضرت اقدس او تعلیق یافته اند، همچنان که اش��عه شمس، به شمس. چرا 
ک��ه فرموده ان��د، پیوند روح مؤمن به ذات اقدس پروردگار محکم تر اس��ت و 
ش��دیدتر، از اتصال ش��عاع خورشید به ذات خورش��ید، و چه عجب اگر این 
طایر قدس��ي روح، در اشتیاق حرم وصل به ترنم درآید و تلبیه کند، آنچنان 
که تو گویي به نداي دعوت فطرت خویش پاس��خ مي گوید، به همان پیمان 
نخستین، آنگاه که پرسید: »الست بربکم« و پاسخ دادیم، »بلي، بلي« لبیک 
اللهم لبیک. و این نواي دلنشین »لبیک، لبیک« ترنم روح مؤمني است، که 
وعده هاي پروردگار خویش را محقق شده یافته است، و مي شتابد تا خود را 
به مبدأ و معاد خویش پیوند دهد، و با فناي در معشوق، به جاودانگي برسد.
شهید آوینی

كبوتری از نژاد حیرت

بهجت فروغی مقدم 

 سالم كعبه! سالم آستان سبز سجودم
 شب است و بسته ام احرام اشك را به نگاهم
 دلم كبوتركی بود از نژاد تحیر
 مرا كبوتر این گنبد ستاره نشان كن
رسیده لحظه بدرود و مثل لحظه احرام

سالم قبله من! هستی ام! تمام وجودم
شب است و منتظر یك طواف، كشف وشهودم

كه سر بریده ام آن را در آستان ورودم
كه روی بام تو معنا شود فراز و فرودم
دوباره در تب لبیك، در گرفته وجودم!
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