
شرح نیازمندی خود یا 
مالل تو

آه، چه زود گذش��ت، دیروز 
بود که آرزوی سالهای زندگی ام 
تحقق یافت و چشمانم با گنبد 
خض��را آب��رو گرفت. ق��دم در 
زمینی نهادم که از لحظه لحظه 

تاریخ اسالم خاطره ها داشت.
ب��ه آس��مانی نگریس��تم که 
ش��اهد نجوای بهتری��ن بندگان 
خدا، پیامبر مکرم اس��الم )ص( 
و فرزندان معصوم آن حضرت 
ب��ود. چه ش��ب هایی داش��ت 
مدینه، و چه دنیایی بود صبح 

بقی��ع.      ادامه در صفحه 9 

اولین گروه زائران ایرانی مدینه بعد حج تمتع 92، در س�اعات پایانی شب گذشته از فرودگاه 
مهرآباد عازم سرزمین وحی شدند تا تعداد زائران ایرانی اعزام شده به عربستان سعودی در 
حج 92 را به 19 هزار و 180 نفر برسانند. همچنین با ورود اولین گروه زائران مدینه بعد به مکه مکرمه، 

تعداد زائران ایرانی در مکه به حدود 4 هزار و 900 نفر رسید.                                  ادامه در صفحه 2

سفرحج را از برکت قرآن دارم
سید فواد شوکاوی 21 ساله جوان ترین قاری کاروان 
قاریان ممتاز و بین المللی کشور است که امسال برای 

نخستین بار توفیق تشرف به حج را پیدا کرده است.4 

قيمت  اقامتگاه زائران
چرا متفاوت  است؟

با توجه به اینكه ساختمانهاي مكه و مدینه در یك شكل 
و یك نوع خدمات و یك درجه ساخته نمي شود... 2 
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مدینه منوره پرجمعیت ترین 
روز اقامت زائران ایرانی 
را پشت سر گذاشت

در بازدی��د نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با 
مس��ئولین و اعضای تحریریه نش��ریه زائر، نقطه نظراتی 

برای ارتقاء سطح کیفی این نشریه ارائه شد.
سرپرس��ت حجاج ایرانی در بازدید دیروز خود با اشاره 
به اینکه انتش��ار اخبار امیدآفرین در ارتقای روحیه زائران 
موثر است گفت: در دیداری که از اقامتگاه های زائران داریم 

بحمد اهلل هموطنان مان با نشاط و آرام هستند.
وی با اش��اره به ضروت انعکاس چگونگی حج سایر 
کشورها گفت: مرور شیوه حج گذاری دیگر کشورهای 
مس��لمان و س��اختارهایی که برای زائرانش��ان فراهم 
کرده اند می تواند در مقایس��ه س��طح کم��ی و کیفی 

خدمات به زائران ایرانی موثر باش��د.

حجت االس��الم و المسلمین قاضی عسکر با اشاره به 
اینکه امسال تعداد زیادی از اساتید دانشگاهها و اعضای 
هیات علمی در میان زائران سرزمین وحی حضور دارند 
گفت: بهتر اس��ت ضم��ن برقراری ارتباط ب��ا این زائران 
نظرات آنها در موضوعات مرتبط با حج و مس��ائل جهان 

اسالم منعکس شود.
نماین��ده ول��ی فقی��ه و سرپرس��ت حج��اج ایرانی در 
مورد اینکه تیم نش��ریه زائر با توجه به فش��ار کاری کمتر 
می توانند در مسجدالنبی)ص(  و اماکن مقدس شهر مدینه 
حضوریابند تاکید کرد: گرچه کار ش��ما ثواب فراوان دارد، 
لیکن در عین حال تالش کنید با برنامه ریزی و تقسیم کار 
از فرصت های معنوی این سفر به خوبی بهره برداری کنید.

بازدید نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از نشریه زائر

حضرت امام خمینی)ره(
اخاق كریمه انس�اني � اس�امي را با همه 
زّوار از ه�ر طبقه و هر طایفه و هر رنگ و هر 
زبان و هر كشور باشند، با دقت مراعات نمایید. 
پیام به کنگره عظیم حج 1365



قیمت  اقامتگاه زائران چرا متفاوت  است؟

نحوه تقسیم بندي و تخصیص ساختمانها 
به چه صورت است؟

در سراس��ر كش��ور تعداد 1۷ ایستگاه پروازي 
آم��اده ارائ��ه خدمات به حجاج اس��ت. با توجه به 
شرایط فرودگاهي و تعداد تفكیكي حجاج استانها 
و شهرس��تانها و میزان تقاضاي هراستان در رابطه 
ب��ا گروههاي قیمتي اعالم ش��ده تقس��یم بندي 
ظرفی��ت كاروانها بی��ن دفاترحج وزی��ارت انجام 
مي ش��ود. بطور معمول ترتیبي اتخاذ مي ش��ود تا 
حد ام��كان از كلیه گروههاي قیمتي در اس��تانها 
وجود داش��ته باش��د. پس از تخصیص ظرفیت به 
اس��تانهاي سراسر كشور كاروانها با قرعه كشي در 

این ظرفیتها قرار مي گیرند.
اختاف قیمتي در س�اختمانهاي حج به 

چه دلیل است؟
با توجه به اینكه س��اختمانهاي مكه و مدینه در 
یك ش��كل و یك نوع خدمات و یك درجه ساخته 
نمي ش��ود لذا پس از اجاره هتلها تمامي ساختمانها 
با جداولي كه از س��وي سازمان حج و زیارت تعیین 
شده توسط افراد با تجربه در امر مسكن حجاج مورد 
ارزیابي ق��رار گرفته و درجه قیمتي آنها مش��خص 
مي گردد. اما قطعًا سعي مي شود هزینه اخذ شده از 
حجاج برابر خدمات ارائه شده باشد. در نهایت هزینه 
اسكان مكه با هر گروه قیمتي با هزینه اسكان مدینه 
با گروه قیمتي تعیین شده نرخ هزینه اسكان حجاج 

در عربستان را مشخص مي نماید.
علت دوري س�اختمانهاي مك�ه به حرم 

چیست؟
ب��ا توجه ب��ه اینكه حج��اج ایراني ب��ا كاروان 
بندي و سازمان دهي از پیش تعیین شده به حج 
مش��رف شده و در طول موس��م حج نیز خدماتي 
چون توزیع غذاي بهداشتي و طبخ متمركز، حمل 
و نقل درون ش��هري و برون ش��هري به آنها ارائه 
مي گردد لذا امكان اجاره ساختمان در حلقه اولیه 
اطراف حرم میس��ر نمي باش��د. از طرفي مقررات 
برخ��ي ازهتلهاي اطراف ح��رم بدلیل بین المللي 
بودن وقوانین خاص آنها و ترافیك محدوده حرم، 
نرخ اجاره بس��یار باالي ساختمانها در موسم حج 
در مكه مكرم��ه و عدم امكان ارائه خدمات برنامه 

ریزي ش��ده باعث مي شود تا مسئولین امر نسبت 
به اجاره هتلهاي مناسب و استاندارد در حلقه دوم 
اطراف حرم نمایند. مضافًا اینكه در سالهاي اخیر 
دولت س��عودي اقدام به طرح توسعه حرم در مكه 
و مدینه نموده كه این موضوع نیز باعث ش��ده تا 
اكثر كش��ورها حجاج خود را به مناطقي با فاصله 

چند كیلومتري منتقل نمایند.
تخصی�ص ظرفیت متراژي به هر زائر چه 

میزان مي باشد؟
برابر استاندارد تعریف شده درعربستان سعودي 
براي هر زائر در مكه مكرمه حدود ۴ متر مربع و در 
مدینه منوره حدود۴/5 متر مربع فضا تخصیص داده 
مي شود. بجهت اینكه تمامي حجاج بیت اهلل الحرام 
درایام حج بتوانند محل اسكان خود را تامین نمایند 
عدول از این فضا میسر نبوده وتمامي حجاج موظف 

به رعایت این متراژ مي باشند.
قیمتهاي اس�كان در مك�ه و مدینه چرا 

افزایش مي باید؟
قیمت اجاره بهاء س��اختمانها درمكه و مدینه 
در نتیج��ه رقاب��ت بی��ن كش��ورها ب��راي اجاره 
ساختمانها و عرضه و تقاضا تعیین مي شود ولیكن 
در چند ساله گذشته بطور معمول درصد افزایش 
قیمت ها بس��یار ناچیز وبعضًا در مجموع تا حد 2 
درصد افزایش داشته است. در سالجاري آنچه كه 
باعث افزایش نرخ حج شده موضوع اختالف ارزش 
دالر و حذف دالر دولتي از عملیات حج، اختالف 
هزینه بلیط هواپیما نس��بت به س��ال گذش��ته و 
احتم��ااًل اختالف هزینه خرید ت��داركات و تغذیه 
میباش��د. البته تا دو س��ال قبل ساختمانهایي كه 
براي حجاج اجاره مي ش��د ب��دون خدمات هتلي 
بوده و در این سالهاي اخیر سعي شده ساختمانها 

با خدمات هتلي اجاره شود.
در موس��م ح��ج ات��اق خانمها و آقای��ان جدا 
مي باش��د. رعایت بهداشت محیط اسكان و تغذیه 
در طول س��فر حائز اهمیت اس��ت. رعایت اصول 
زندگي جمعي و همزیس��تي و مدارا با همسفران 
بخصوص هم اتاقي ها داراي امتیازت و خصوصیات 
اخالق��ي، روحي و فرهنگي خاصي هس��تند طعم 

سفر را شیرین تر خواهد كرد.

منابع صندوق توسعه ملی به ۵۴ میلیارد دالر رسید
محمود دودانگه عضو هیئت امنای صندوق توس��عه ملی آخرین رقم منابع 
صن��دوق را ۵4میلیارد دالر اعالم کرد وگفت:از ابتدای تأس��یس صندوق 
توس��عه  ملی مجموع قرارداد های عاملیت ارزی با بانک ها 32 میلیارد دالر 
شده و تاکنون 8هزار میلیارد تومان تسهیالت ریالی پرداخت شده است.

گزارش

مدینه منوره پرجمعیت ترین 
روز اقام�ت زائران ایرانی 

را پشت سر گذاشت
ادامه از صفحه اول

دوش��نبه ش��ب، ۴۶۰ نفر از 
زائ��ران مدین��ه بعد ح��ج تمتع 
س��ال  جاری در قال��ب ۳ کاروان 
ش��امل 2 کاروان از استان تهران 
و یک کاروان از اس��تان همدان، 
از فرودگاه مهرآباد عازم سرزمین 

وحی شدند. 
حسن س��رخوش، مدیر کل 
برنامه ری��زی پذی��رش و اع��زام 
س��ازمان ح��ج و زی��ارت گفت: 
اولین گروه از زائران مدینه بعد 
حج س��ال  ج��اری، در س��اعات 
پایانی اول مهر ماه، تهران را به 
مقصد فرودگاه جده ترک کرده 
و پس از احرام در میقات جحفه 

راهی مکه مکرمه شدند.  
برنامه ری��زی  کل  مدی��ر 
س��ازمان  اع��زام  و  پذی��رش 
کرد:  اع��الم  زی��ارت  و  ح��ج 
بعد حج  زائ��ران مدینه  اعزام 
امس��ال از اول مه��ر ماه آغاز 
ادامه  و ت��ا هفدهم مهر م��اه 

خواهد داش��ت.
سرخوش افزود: این گروه  از 
زائران در ب��دو ورود به فرودگاه 
ج��ده، در آیین��ی نمادین مورد 
اس��تقبال جمعی از مس��ئولین 
س��تاد مرکزی مکه مکرمه قرار 

گرفتند.
از  زائر  گ��زارش  همچنین 
که  حاکیس��ت  منوره  مدین��ه 
ت��ا پای��ان روز اول مه��ر ماه 
1۳92، بی��ش از 18 ه��زار و 
از فرودگاه  ایران��ی  زائر   ۷۰۰
مدین��ه منوره وارد س��رزمین 

وحی ش��ده اند. 
مدینه من��وره در آغاز مهر 
ماه ب��ا حضور 1۴ هزار و 29۳ 
زائ��ر ایرانی، پ��ر جمعیت ترین 
زائ��ران  حض��ور  نظ��ر  از  روز 
ایران��ی مدین��ه قبل را پش��ت 
سر گذاشت. همچنین در آغاز 
مهر م��اه یک هزار و ۷۴۰ زائر 
منوره خارج  مدین��ه  از  ایرانی 
ش��د و تا کنون ۴ هزار و ۴2۶ 
نف��ر از زائران مدینه قبل برای 
راهی  تمتع  اعمال عمره  انجام 

مکه شده اند.

برابر 
استاندارد 

تعریف شده 
درعربستان 

سعودي 
براي هر 
زائر در 

مكه مكرمه 
حدود ۴ متر 

مربع و در 
مدینه منوره 

حدود۴/5 
متر مربع فضا 

تخصيص 
داده مي شود

با توجه به اینكه ساختمانهاي مكه و مدینه در یك شكل و یك نوع خدمات و یك 
درجه ساخته نمي شود لذا پس از اجاره هتلها تمامي ساختمانها با جداولي كه از 

سوي سازمان حج و زیارت تعيين شده توسط افراد با تجربه در امر مسكن حجاج 
مورد ارزیابي قرار گرفته و درجه قيمتي آنها مشخص مي گردد.
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نگران نباشید در خدمت شما هستیم
دفتر امداد و راهنمایی س��تاد اجرایی حج  
2۴ ساعته آماده ارائه خدمات به زائران است.

رسیدگی به امور زائرین گمشده و راهنمایی 
آنه��ا وظیف��ه اصل��ی حوزه ام��داد و اس��تقبال 
س��تاد اجرایی حج در مدینه منوره اس��ت که با 
 هماهنگی مدی��ران کاروان ها صورت می گیرد.
در حج سالجاری ۶۳هزار و 99۰ ایرانی در قالب 

۴۴9 کاروان عازم سرزمین وحی می شوند.
رضا کیخا مسئول امداد ستاد اجرایی حج 
در مدینه منوره می گوید خوش��بختانه موارد 
اندک مفقودی بی��ن زائران در مدینه منوره با 
اطالع مدیران کاروان شناسایی و به کاروانهای 

شان برگردانده شدند.
ام��داد و راهنمایی زائران مانند حوزه های 
دیگ��ر امدادی کاری بیس��ت و چهار س��اعته 
اس��ت. دفتر امداد و راهنمایی س��تاد اجرایی 
ح��ج در مدینه منوره دو ش��یفت ب��رای این 
منظورتش��کیل داده است. شیفت اول 8 صبح 

تا 12 شب و شیفت دوم 12 شب تا 8 صبح.
 به گفته »کیخا« لباس ه��ا و کاورهای دارای 
برچس��ب امداد و راهنمای حجاج به منظور ارائه 
خدمات بهتر به زائران در مدینه بین ماموران این 
دفتر توزیع شده و از نرم افزارهای ثبت ورود جهت 

دریافت روزانه آمار مفقودین استفاده می شود.
امداد و راهنمایی زائران در زمینه جستجو 
برای بار مفق��ودی در فرود گاه مدینه یا هتل 
ه��ا یا حتی در بیرون از هتل از دیگر خدماتی 
اس��ت که دفت��ر ام��داد و راهنمای��ی حجاج 
 در مدین��ه من��وره به زائ��ران ارائ��ه می دهد.
کیخا در این باره می گوید: مفقودی بار زائران 
پس از جس��تجو و پیدا ش��دن به واحد امداد 
منتقل می ش��ود و پس از اط��الع به مدیران 

کاروان به آن ها تحویل داده می شود.
ارایه راهنمایی در خصوص پوشش بیمه ای 
از دیگر خدماتی اس��ت که در دفتر اس��تقبال و 

امداد زائران در مدینه انجام می شود.
اگر خدای نکرده زائری در سفر حج فوت کند  یا 
مصدوم و بیمار شود به طوری که نیاز به بستری در 
ایران داشته باشد هماهنگی های الزم با نمایندگان 
بیمه ایران مستقر در ایستگاه های پروازی از سوی 
دفتر استقبال و امداد به منظور اعزام به بیمارستان 
های تخصصی در کش��ور انجام می شود و معرفی 
نامه جهت ارائه به مدیران بیمه ایران در استان های 
 ذیربط برای ورثه  قانونی فوت شدگان صادر می شود.
در  بس��تری  بیم��اران  از  سرکش��ی  و  بازدی��د 
بیمارس��تانهای سعودی و همچنین محل اسکان 
زائران جهت پیشگیری از حوادث و ارائه راهکار برای 
رفع نواقص از دیگر فعالیت های بیمه ای مستقر در 

دفتر استقبال و امداد مدینه منوره است. 

معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری ضمن تشریح کلیات فعالیت های 
فرهنگ��ی بعثه در حج 92، ب��ه انتقاد زائران زن مبنی ب��ر کاهش تعداد 
معینه ها در حج امس��ال پاس��خ گفت و یادآور ش��د که برای جب��ران کاهش تعداد 
معینه ها، شیوه کاروان بندی تغییر کرده تا سطح فعالیت فرهنگی کاهش پیدا نکند.  
حجت االسالم والمسلمین دکتر مظلومی در گفتگو با خبرنگار زائر با بیان اینکه 
برنامه ریزی برای فعالیت های فرهنگی حج 92 پس از اتمام موسم حج 91 آغاز شده 
است، گفت: در معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، برنامه ها به نحوی طراحی 
می شوند که جنبه های آموزشی مورد نیاز زائران و آمادگی های روحی و معنوی آنها 
را تامی��ن کند که البته اجرای این برنامه ها با نقش آفرینی روحانیون کاروان ها رنگ 

عملیاتی به خود می گیرد.
مع��اون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری افزود: در برنامه های آموزش��ی زائران، 
از روش های مختلف کمک گرفته می شود تا اطالعات و مفاهیم الزم به زائر منتقل 
شود و در سطحی دیگر برای فعالیت هایی که از حیث آمادگی های روحی و معنوی 
آنها حائز اهمیت اس��ت برنامه ریزی صورت می گیرد. البته بخش عملیاتی فعالیت ها 

و همراهی زائر در هر کدام از برنامه ها توسط روحانیون کاروان ها صورت می گیرد.
دکت��ر مظلوم��ی در پی انتقادی ک��ه زائران زن حج 92 مبن��ی بر کاهش تعداد 
معینه ها مطرح می کنند، گفت: هر چند در حج سال 92 تعداد معینه های اعزامی و 
در کل تعداد عوامل فرهنگی کاهش پیدا کرده است اما طوری برنامه ریزی شده که 
در مجموع نسبت خدمت رسانی فرهنگی و سطح فعالیت فرهنگی کاهش پیدا نکند. 

از این رو برنامه ریزی با محور تغییر در حجم کاروان ها صورت گرفت. 
وی در ای��ن باره گفت: طرح اولیه س��ازمان حج و زی��ارت جهت صرفه جویی در 
تع��داد عوامل، حذف معین یا معین��ه از کاروان های 1۳۰ نفره بود که الحمدهلل این 
مش��کل حل ش��د و کاروان های 1۳۰ نفره نیز دارای معین یا معینه ش��دند. برای 
صرفه جویی، ش��یوه کاروان بندی تغییر کرد و با افزایش کاروان های 1۷۴ نفره و 92 
نفره این غرض حاصل ش��د.  معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری خاطرنش��ان 
ک��رد: با وجود اینک��ه حدود 2۰۰ نفر در تع��داد روحانیون، معین ه��ا و معینه های 
کاروان ها در حج سال 92 کاهش داشته ایم اما به طور عمده کاهش جمعیت اعزامی 
متوجه معین ها و معینه ها است ولی برنامه ریزی جمعیت کاروان ها طوری است که 
کاهش تعداد معین و معینه های اعزامی، خللی در س��طح خدمت رسانی فرهنگی به 

زائر ایجاد نکند و نسبت عوامل فرهنگی به زائران همانند سال قبل باشد.

معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری اعام کرد:
جبران آسیب کاهش معینه ها در

حج با تغییر شیوه کاروان بندی

100 باب مسجد النبی به روی زائران باز شد
 تعداد باب ها در مسجدالنبي )ص( به 100 باب افزایش 
یافته اس��ت. همچنین پله هاي برقي منتهي به بام مسجد 
در دس��ترس زائ��ران قرار گرفته اس��ت و ورود از تمام 
باب ها تنظیم مي ش��ود و گذرگاه ها هم باز شده تا زائران 

به جاهاي خالي در حرم وارد شوند.

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

برنامه ریزی 
جمعيت 

کاروان ها 
طوری است 

که کاهش 
تعداد معين 
و معينه های 

اعزامی، خللی 
در سطح 

خدمت رسانی 
فرهنگی به زائر 

ایجاد نکند
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توصیف اهل بیت از زبان دختر پیامبر اسالم)ص(
حض��رت فاطمه زهرا)س( فرمودند: ما اهل بیت پیامبر وس��یله ارتباط 
خداون��د با خلق او هس��تیم ، ما برگزی��دگان پاك و مق��ّدس پروردگار 
می باش��یم ، ما حّجت و راهنما خواهیم ب��ود؛ و ما وارثان پیامبران الهی 

هستیم .
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تالوت دعا 
و قرآن بين 
منبر و بيت 

پيامبر حالوت 
و معنویت 
بيشتری به 

انسان می دهد

چطور برای این سفر انتخاب شدید؟
در مس��ابقات اس��تانی اوق��اف جزو س��ه نفر 
اول ب��ودم. س��ه نف��ر اول  ه��ر اس��تان دع��وت 
م��ی ش��وند ب��رای آزم��ون ح��ج ب��رای قاریان. 
در آزم��ون ح��ج از بی��ن 12۰ نفر توفی��ق پیدا 
 ک��ردم ک��ه در این س��فر حضور داش��ته باش��م.
خیلی ها دوس��ت دارند ب��ه حج بیاین��د اما این 
انتظ��ار گاهی به قدری طول می کش��د که افراد 
توفی��ق درک حج را پیدا نم��ی کنند. من خدا را 
ش��اکرم که از وقتی با قرآن همراه ش��دم برکات 
زیادی در زندگی و تحصیل داشته ام که از جمله 
مهمترین آن ها همین توفیق تشرف به حج است 

که امیدوارم مورد قبول حق تعالی قرار بگیرد. 
وقتی برای نخس�تین ب�ار در حرم نبوی 

حضور یافتید چه حسی داشتید؟
برای کس��ی که اولین بار مشرف می شود این 
حس قابل توصیف نیست. با حضور در این مکان 
مقدس به خصوص فضای بین منبر و بیت پیامبر 
ش��ور و حال خاصی به انس��ان دست می دهد. و 
تالوت دعا و قرآن در این مکان مقدس حالوت و 

معنویت بیشتری دارد.
قرائت قرآن در مدینه با شهر های دیگر 

از نظر حس و حال متفاوت است؟

ای��ن موضوع ب��ه ش��ناخت ق��اری از قرآن و 
مفاهیم آن بر می گردد. 

طبیعت��ا حض��ور درمدین��ه منوره ب��ه عنوان 
مدفن پیامبر عظیم الش��ان اس��الم که کل قرآن 
در ش��خصیت ایشان مجسم اس��ت و محل نزول 
وحی بوده اهمی��ت و حس و حال قرائت قرآن را 
دو چندان می کند. پیامبر فرمودند: شریف ترین 

امت من حامالن قرآن هستند.
از چند سالگی شروع به آموختن قرائت 

قرآن کردید؟
من از ۶ و ۷ س��الگی با گوش کردن به تالوت 
های مش��هور و بعد با اس��تادان مج��رب آغاز به  

قرائت قرآن کردم.
بیشتر به چه قاری عاقه دارید؟

من بیش��تر به س��بک استاد منش��اوی قاری 
ب��زرگ مصری آموزش دیده ام اما به تالوت های 
ش��هات انور هم عالقمندم. اولین استاد من آقای 
علی بالس��م بود که دست من را گرفت و به آقای 
حاج مهدی دغاغله و قاس��م مقدمی معرفی کرد. 
البت��ه قبل از آن باید از پدر و مادرم تش��کر کنم 
ک��ه عالقه به قرآن را در من ایجاد کردند. از آنجا 
که به مکه مشرف نشده اند التماس دعای فراوان 

داشتند.

جوان ترین قاری کاروان نور:

سفرحج را از برکت قرآن دارم
سيد فواد شوکاوی 21 ساله از شهر شادگان استان خوزستان جوان ترین قاری کاروان 
قاریان ممتاز و بين المللی کشور است که امسال برای نخستين بار توفيق تشرف به حج 

را پيدا کرده است.

عربستان تا دو سال دیگر كاهش 
سهمیه ها را اعمال مي كند

مقام��ات س��عودي تصمی��م 
گرفته ان��د همچنان ب��ه اجراي 
تصمیم خود در خصوص كاهش 
سهمیه حجاج كشورهاي مختلف 
ط��ي دو س��ال آینده ب��ه میزان 
2۰ درصد از س��همیه مصوب هر 

كشور ادامه دهند.
اند  مقام��ات س��عودي گفته 
دلیل اتخ��اذ این تصمی��م كه از 
موس��م حج امس��ال اجرا ش��ده 
اس��ت، جلوگی��ري از فش��ار ب��ر 
حرم ش��ریف مكي به سبب طرح 
توس��عه این مكان است كه تا دو 
سال آینده اجراي این طرح طول 

مي كشد.

گران ترین حج مربوط به كدام 
كشور است؟

دست اندركاران حج عربستان به 
روزنامه الیوم سعودي گفتند: میانگین 
هزین��ه هر حاجي كه به ش��ركتهاي 
پرداخت  حجاج داخل��ی عربس��تان 
مي كند، هش��ت ت��ا 1۰ ه��زار ریال 
خواهد بود كه این هزینه در مقایسه 
با كشورهاي عضو ش��وراي همكاري 
خلیج فارس، كمترین هزینه به شمار 
مي رود، چرا ك��ه هزینه هر حاجي از 
كش��ور امارات، بیش از 5۰ هزار ریال 
سعودي خواهد بود. با توجه به اینكه 
هر ریال س��عودي در بازار آزاد ایران 
بیش از 8۰۰ تومان اس��ت، هزینه هر 
حاجي اماراتي بی��ش از ۴2 میلیون 

تومان مي شود.

تحویل پرده كعبه به پرده دار 
بزرگ در ابتداي ذي الحجه

حرمی��ن  ام��ور  كل  ریی��س 
ش��ریفین از تحویل پ��رده كعبه 
مش��رفه به پرده ب��ردار بزرگ در 

ابتداي ذي الحجه خبر داد.
عبدالعزیز  ب��ن  عبدالرحم��ن 
از مهمتری��ن  الس��دیس گف��ت: 
اقداماتي كه در مس��جدالحرام در 
خالل موس��م حج انج��ام خواهد 
شد تحویل پرده كعبه به پرده دار 
ارشد در ابتداي ذي الحجه است 
تا با پرده قدیمي جایگزین ش��ود. 
جمع آوري فرشها از تمام مكانها 
در داخ��ل مس��جدالحرام تا پایان 
موسم حج بنا به دالیل بهداشتي 

و انجام مي شود.

اخـــــبارحج
مسجد  جاي  پرفضیلت ترین 
پیامبر خدا)ص( را بشناسید

در  من��وره  مدین��ه  زائ��ران 
مس��جدالنبي )ص( هر كدام به 
مقتض��اي معرفت خ��ود زیارت 
مي كنن��د، ام��ا آنهای��ي كه در 
این مسجد نش��اني از اهل بیت 
پیامب��ر مي یابند و براي مصائب 
آنها اش��ك مي ریزند، در درس 
عش��ق به اه��ل بیت س��رافراز 

بیرون مي آیند.
مس��لمانان با ایم��ان به آیه 
ُنوَب ِإلَّ اللَُّ« و  »َوَمْن َیْغِفُر الذُّ
ایمان به شفاعت پیامبر رحمت 
به ای��ن م��كان مق��دس یعني 
آمده ان��د،  )ص(  مس��جدالنبي 
آنها براي اینكه راز و نیازش��ان 
زیباتر ش��ود، در جایگاهي نماز 
مي خوانن��د و دع��ا مي كنند كه 
جایگاه سجده هاي پیامبر )ص( 

و یاران باوفایش بود.
اینج��ا یعني مح��راب، منبر 
و روضه مطهره انس��ان را به اوج 
مي رس��اند، مگر مي ت��وان آن را 
وصف ك��رد! دو ركع��ت نماز كه 
در اینج��ا بخواني، لذتش را براي 
همیشه عمر خواهي برد، شاید به 
خاطر همین حض معنوي باشد 
كه اینجا نماز ثواب چندین نمازي 
است كه در خانه خود مي خواني.

ش��ریفه  حج��ره  كن��ار  در 
ستون هایي وجود دارد كه هر كدام 
درس هاي بزرگي از تاریخ اسالم را 
در خود دارد و براي همین نیز پایدار 
مانده اند، در ستون حرس حضرت 
علي )ع( از پیامبر حفاظت مي كرد، 
كنار ستون سریر مسلمانان شبها در 
كنار آن مي نشستند و مشغول ذكر 
و عبادت مي ش��دند، ستون حنانه 
به خاطر این حنانه شد كه پیامبر 
هنگام سخنراني به درختي كه كنار 
محراب بود تكیه مي دادند و از آن 
به عنوان منبر استفاده مي كردند، 
ستون توبه یا ابولبابه، محلي است 
كه توبه ابولبابه كه به مسلمانان و 
پیامبر خیانت كرده بود با استغاثه 

بخشیده شد.
مسجد النبي )ص( با اهل بیت 
)ع( پیامبر گره خورده است، جاي 
جاي این مكان مقدس محل نماز 
شب هاي رس��ول اهلل )ص( و اهل 
بیت ایشان است، مگر مي توان در 
مس��جدالنبي )ص( وارد شد و از 

كوثر قرآن یاد نكرد!



z a e r n e w s . i r
شفاعت پیامبراعظم شامل این افراد نمی شود

حض��رت محم��د)ص( فرمودند: کس��ی که نم��از را از 
وقتش تأخیر بیندازد، )فردای قیامت( به شفاعت من 

نخواهدرسید.
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محمدحسین قرني
بعد از بیان مشتي از خروار و اندكي از بسیار در باب اربعین و افزودن این مقدار 
كه نزد اهل نظر در معارف نفس مثل مرحوم آخوند در مجلد هش��تم رس��اله اسفار 
كتاب النفس و كتاب النفس ش��فاي بوعلي س��ینا و در صحف عرفاني مثل تمهید و 
فصوص، قله كمال عقالني هر انسان به حسب ظرفیت وجودي خودش چهل سالگي 
اوس��ت و به حس��ب نقل عمده انبیاي الهي و منهم خاتم حضرات ایش��ان عقل كل 
پیامبر اكرم علیه و علیهم الس��الم در ُبعد ُملكي و تجلیات ظاهري در چهل س��الگي 
مبعوث به رس��الت مي گردند و اما ادامه س��خن. واژه میقات بر وزن میعاد لفظًا و از 
جهاتي معنًا زمان و مكاني كه عاشق دلباخته مشتاق با محبوب پر كرشمه دل برده 

طناز:
شهري است پر كرشمه و حوران ز شش جهت

چیزیم نیست و رنه خریدار هر ششم
قرار مالقات و مواعده مي گذارند. این همان میقات پاي بس��تگان حضرت دوست 

است.
عشق تو مي گشاید اگر پاي بسته را 

ما پاي خود به دست خود اي دوست بسته ایم
وقت در عرف اهل عرفان لحظة اوج تشرف به پرده عریان به حضرت ربوبي است. 
به حسب حال و ظرفیت عارف. پیامبر اكرم فرمودند: لي مع اهلل وقت ال یسعني فیه 

ملك مقرب وال نبي مرسل.
در فصوص فص حكمة فردیه في كلمة محمدیه )ص( حاصل این وقت را كش��ف 
ت��ام محمدیه مي خوانند. و امیر علیه الس��الم فرمودند: ان في ایام دهركم نفحات اال 
فتعرضوها. براي هر كس��ي به همگام اقبال قلب نس��یمي از نفحات رحماني مي وزد. 

هشیار باشید كه در معرض آن قرار گیرید كه:
عارف ابن الوقت باشد این رفیق

حاجي توجه داش��ته باش��د كه تجربه ثابت كرده اس��ت در طول سیر و سفر حج 
خصوصًا با توجه خاص وقتي براي او دس��ت مي دهد كه بهتر از همه جا و همه حال 
جل��وه معبود او را مجذوب مي كن��د. آن را مغتنم بدارد و بداند. پیامبر اكرم)ص( در 
حجه الوداع كه با ش��عار خذوا عني مناس��ككم آغاز شد براي حجاج و معتمرین پنج 
میقات معین فرمودند ت�ا زم�اني كه س��الكان خانه محبوب و دل هاي پر كشیده به 
آس��تانه معبود به آنجا مي رس��ند لباس احرام به بر كنند و همه خودي و خودي ها 

را رها كنند 
غام همت آنم كه زیر چرخ كبود

از آنچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
و ب��ا هم��ه وجود به زبان ح��ال و قال نداي بالفعل حضرت ی��ار را لبیك بگویند. 
لبی��ك الله��م لبیك، لبیك ال ش��ریك لك لبیك ان الحم��د و النعمة لك ولملك ال 

شریك لك لبیك
نگذریم و دو نكته نا گفته نماند. اوًل :

در بیابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم
سرزنش ها گر كند خار مغیان غم مخور

و ثانیًا:
كعبه یك سنگ نشاني است كه ره گم نشود

سلسله مقاالت ذوقي پيرامون »شب های چهل گانه« )2(

م��یقات
َوَواَعْدَنا ُموَسٰی َثاَلِثيَن َلْيَلًة َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشرٍ  َفَتمَّ ِميَقاُت رَ بِِّه َأرْ َبِعيَن َلْيَلًة

حاجي توجه 
داشته باشد كه 
تجربه ثابت 
كرده است 
در طول سير 
و سفر حج 
خصوصًا با 
توجه خاص 
وقتي براي 
او دست 
مي دهد كه 
بهتر از همه جا 
و همه حال 
جلوه معبود 
او را مجذوب 
مي كند. آن را 
مغتنم بدارد و 
بداند

گمشده ات را پیدا کن

هر کس ب��ه قلب خویش بنگ��رد ، می بیند 
گمش��ده ای دارد ک��ه به دنبال آن اس��ت و 
چون تحلیل درس��تی درباره گمش��ده خود 
ن��دارد در هم��ه چی��ز و در همه ج��ا آن را 

جس��تجو می کند.
گاه چنی��ن می پندارد گمش��ده اصلی او 
مال و ثروت اس��ت که اگ��ر آن را در آغوش 
بگی��رد از خوش��بخت تری��ن م��ردم روزگار 
اس��ت; ول��ی هنگامی که به ث��روت عظیمی 
دس��ت می یاب��د به زودی متوّجه می ش��ود 
چش��م های وحشت زده طّماعان، زبان های 
چرب متمّلقان، دام های س��خت سارقان، و 
زخم زبان های حاس��دان در کمین اوس��ت 
و گاه حف��ظ کردن و هزین��ه نمودن آن، از 
به دس��ت آوردنش س��خت ت��ر و اضطراب و 

نگرانی حاصل از آن بیش��تر اس��ت!
تازه می فهمد راه را خطا پیموده و گمشده 

او اینها نیست!
گاه چنی��ن فکر می کند که اگر همس��ری 
صاحب جم��ال و دارای ث��روت و مال نصیب 
او گردد کمبودی در خوش��بختی ندارد; ولی 
ه��رگاه ب��ه آن می رس��د و حج��م خطرات و 
مش��کالت نگهداری چنین همسری و تحّمل 
توّقعات باال و خواسته های فوق العاده او را در 
نظر می گیرد می بیند آنچه قباًل فکر می کرد 

رؤیایی بیش نبوده است!
ش��هرت و مقام، دورنمای��ش از همه اینها 
دل انگیزت��ر و پندار خوش��بختی در کنار آن 
خیال انگیزتر اس��ت، در حالی که مش��کالت 
و دردس��رها و مس��ؤولّیت های الهی و انسانی 

ناشی از آن از همه بیشتر می باشد.
روحان��ی بس��یار باصف��ا مرحوم آی��ه اهلّل 
العظمی بروج��ردی در اوج عظمِت مرجعّیت 
علی االطالق در جهان تشّیع و قدرت بالمنازع 
در روحانّیت عصر خود، هنگامی که مشکالت 
ش��هرت و مقام را دید سخنی به این مضمون 

فرم��ود: »اگ��ر کس��ی نه ب��رای خدا، 
بلکه برای ه��وای نفس در صدد 

کس��ب موقعّیت و مقامی چون 
موقعّی��ت م��ن برآی��د در کم 

عقلی او شک نکنید«!
آری همه این امور س��رابی 

بیش نیس��ت که وقتی انس��ان 
به آن می رس��د ن��ه تنها عطش 

درون��ش را فرو نمی نش��اند 
بلک��ه در بیاب��ان زندگی 

تشنه تر می گردد.

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی



تواضع در نشستن
امام حس��ن عس��کري )ع( فرمودند: هر كه به پایین نشستن در مجلس خشنود باشد، پیوسته خدا و فرشته ها 

بر او رحمت فرستند تا برخیزد.

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

همه تلخ كند. 

توصیه پزشكان
خ��ود را بی��ش از حد خس��ته نكنید، اگر 
استراحت شما كافي نباشد بیمار خواهید 
ش��د.  از دس��ت دادن، و با  اف��راد بیمار 
یا مش��كوك ب��ه بیماري خ��وداري كنید.  
دس��تانتان را بط��ور مرتب بش��ویید و از 
تم��اس آن با چش��م ه��ا، بین��ي و دهان 
خ��وداري كنید.  فرصت گرانبهاي س��فر 
حج و س��المتي خود را ب��راي خریدهاي 

بي مورد ضایع نكنیم .

هشدارهاي عمومي
ظرفی��ت آسانس��ورها را رعای��ت كنیم و 
رعای��ت حق��وق س��المندان و ناتوان��ان 
ه��ا،  در حم��ام  نكنی��م.    فرام��وش  را 
دستش��ویي ها مراقب لیز خوردن باشیم.
در حی��ن تردد از خیابانها و بزرگراهها، 
را  احتی��اط  كام��ل،  مراقب��ت  ضم��ن 
رعای��ت كنی��م.   ب��ا پی��اده روي هاي 
ب��ي رویه، انرژي و ت��وان خود را هدر 

ندهی��م.
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از آنجا كه انسان از دو گوهر جسم و روح تشكیل شده، قانونگذار اسالم براي هر 
كدام فرایض و تكالیفي معین كرده كه غرض آن ها چیزي جز سعادت انسان و 
رشد و تعالي او به بلنداي كرامت و پّله هاي عظمت و بزرگي نیست. مهم ترین 
فریضه و تكلیف روح آدمي، عقیده و ایمان است و مهمترین فریضه و تكلیف 
بدن او، انجام اعمال مخصوصي است كه شرع مقدس آن را عبادت و فروع دین 
نام نهاده؛ چنان كه تكالیف روح را »اصول دین« نامگذاري كرده است. عبادات و 
فروع دین یا عبادات بدني محض اند؛ مانند نماز و روزه، یا عبادات مالي محض اند؛ 
مانند خمس و زكات و یا آمیخته اي از آن دو هستند؛ مانند حج كه هم عبادت 
بدني اس��ت و هم عب��ادت مالي.  هر یك از عبادت ه��اي پنجگانة فوق، داراي 
اسرارند كه حج بیشترین اسرار و ِحكم و فواید و منافع را دارد كه آیات قرآن به 
بعضي از این اسرار و منافع اشاره كرده كه هم مادي و اقتصادي اند و هم اخالقي 

و اجتماعي؛ هم حاوي رموزي واالیند و هم دربردارندة تمرین هایي روحي. 
البته هر بیننده اي كه با نظر سطحي به اعمال حج بنگرد، گمان مي برد كه 
آن ها بازي هاي بیهوده  وگونه هایي از لهو و لعب اند. ولي این نگاِه گذرا آن گاه 

كه به نگاهي عمیق و همراه با تأمل بینجامد، عقول بشري از درك اسرار آن 
عاجز و در برابر عظمتش دچار تزلزل مي ش��ود، اّما فواید مادي و اجتماعي و 
اخالقي اعمال و مناسك حج، چه بسا مرتبة نخست و نازل آن، روشن و آشكار 
باشد ولي درك مراتب باالتر نیازمند مجالي بیشتر و نگاهي باالتر و واالتر است 
كه خداوند سبحان بدان اش��اره دارد و مي فرماید: »ِلیْشَهُدوا َمناِفَع َلُهْم« 
ولي با توجه به مجال اندك ما در تشریح آن منافع، تنها به بعضي از نفحاتي كه 

از گنجینه ها و رموز باطني و روحي اعمال حج مي وزد، اشاره مي كنیم: 

w  اسرار تمتع 
نخستین عمل از اعمال حج، احرام است. مي بیني که چگونه آدمي با 
كندن لباس هاي ظاهري � که وس��یلة آرایش تن است � دو قطعه پارچة 
س��فید را � كه نش��انه و نماد قطع همة عالیق و وابس��تگي هاي انسان از 
زندگي دنیایي و زخارف آن اس��ت � به تن مي  پیچد و به دو لباسي اكتفا 
مي كند كه با آن ها به جهان دیگر خواهد رفت؛ چراكه كفن س��فیدي به 

نگاه عالمه کاشف الغطاء به
معارف و منافع حج

عاّلمه شيخ محمدحسين كاشف الغطاء )متوفای 1373ق.( از 
مفاخر جهان تشيع در قرن چهاردهم هجري است. شخصيتي 
كه در جامعيت علمي و احساس مسؤوليت اجتماعي و سياسي 

كم نظير بود و در ایثار و از خودگذشتگي در راه اعتالي اسالم 
و مسلمين ممتاز و باألخره، فقيهي بود توانا و نوگرا، پژوهشگري 

سختكوش، حكيمي عارف، مصلحي بيدار، نویسنده اي متفّكر 
و گوینده اي كم نظير در جهان عرب و دنياي اسالم. متني كه 

تقدیم مي   شود، برگردان نوشته   اي است از این عالم بزرگوار، 
در تبيين اجمالي اسرار و معارف حج، كه شاگرد برجسته   اش 

شهيد آیت اهلل سيد محمدعلي قاضي طباطبایي،  در كتاب 
گران سنگ »الفردوس األعلي« آورده است:

معــــارف حج



فاصله میان حّق و باطل
امام حس��ن مجتبی)ع( فرمودند: بین حّق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینی حّق 

است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیاری را بشنوی.

بانوان و حجاب
دوربی��ن های��ي ك��ه در حرمی��ن ش��ریفین، 
كارگذاشته شده اند، به صورت دایمي در حال 
رصد كردن افراد حاضر در این مكان ها هستند 
كه این موضوع، شامل قسمت بانوان نیز مي شود. 
توصیه مي شود زائران محترم در رفتار خویش 
و به ویژه بانوان محترمه نسبت به رعایت تمامي 
مس��ائل ش��رعي از جمله حجاب دقت الزم را 
داشته باش��ند. با مأموران و نیروهاي خدماتي 
مسجدالحرام و حرم شریف نبوي همكاري کنید. 

رعایت تغذیه 
رعای��ت نكردن رژی��م به وی��ژه در بیماران 
دیابت��ي، قلب��ي و كلیوي موجب بس��تري 
ش��دن و ه��در رفتن بخش��ي از این س��فر 

معنوي خواهد شد.
 خوردن غذاه��اي مانده موجب بیماري هاي 
گوارشي مانند اسهال و اس��تفراغ و از دست 
رفتن فرصت هاي زیارتي مي ش��ود.  مصرف 
نوشابه هاي گازدار باعث بروز انواع مشكالت 
مانند یبوست ،افزایش قند خون و ... مي شود.

خرید و بازارگردي
از جمل��ه مواردي كه باید هن��گام خرید و 
تردد در بازار رعایت ش��ود، این اس��ت که 
حتم��ًا زمان خرید را ط��وري تنظیم كنید 
كه مصادف با زمان نماز نباشد. دقت كنید 
تمامي فروش��گاه ها به دوربین مدار بس��ته 
مجهزند، پرو لباس در عربس��تان مرس��وم 
نیست و بعضًا  ممنوع است. از خرید اشیاء  
یا خوراكي و ... كه نسبت به آن علم ندارید 

پرهیز فرمایید و مراقب سارقان باشید.
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تنش مي كنند و بدین وس��یله همة ش��هوت ها و لّذت ها را 
رها مي سازد؟ 

� آیا مي نگری ك��ه چگونه به هنگام باال رفتن یا پایین 
آم��دن از فرود و فراز یا به هنگام خوابیدن و بیدار ش��دن 
صدایش بلند اس��ت كه: »َلبَّیَك، اللَُّه�مَّ َلبَّیَك، َلبَّیَك 
َل َش�ِریَك َلَك َلبَّیك«  گویا پاس��خ كس��ي را مي دهد 
ك��ه صدای��ش مي زن��د. آري، ن��داي ضمی��ر و خطابي را 
پاس��خ مي دهد؛ خطابي كه با پاس��خ دادن ب��ه آن، نداي 
پروردگارش، فراخوان پ��درش ابراهیم و دعوت پیامبرش 

محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم را لبیك مي گوید. 
� آیا مي بیني چگونه از دنیا و از روح حیواني جدا مي شود 
و بسان روحي مجّرد و فرشته گونه مي شود؟ به همین خاطر 
است كه بهره مندي از زنان و بوي خوش و حالل هاي بسیاري 
و حتي عقد بستن با زنان را نیز بر خود حرام مي  کند. آزار و 
اذیت حیوانات حتي جغدي كه بر مقبره ها مي نشیند، شكار 
پرنده، قطع درخت یا گیاه بر او حرام مي شود و اگر زني را در 

حال احرام عقد كند، بر او حرام ابدي مي گردد. 
� آیا دیده اي كه به هنگام طواف خانة كعبه � خانه اي 
ك��ه رمز جاودانگ��ي، مركز ابدیت و تمثال عرش اس��ت و 
فرشتگان پیرامون آن طواف مي كنند؛ »َو َتَري اْلَماِئَكَة 
َحافِّیَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش « آرزو مي كند كه درهاي خانه 
به رویش گشوده شود و وارد باغ زیباي آن گردد و همراه 

با جاودانگان در نعمت هاي ابدي آن غرق شود؟ 
� آیا مي بیني وقتي طواف را از حجراألسود آغاز مي كني، 
به قصد آن كه با خدا بیعت كني و عهد و پیمان ببندي، آن را 
لمس مي كني و مي بوسي، گویي که دست خداي رحمان را 
مي بوسي؟ این سنگ از آسمان نازل شد، در حالي كه از نقره 
سپیدتر بود ولي گناهان بندگان لباسي سیاه بر آن پوشانید. 
كنایه از آن كه گناهان مردم را تحّمل كرد و عهد نمود كه از 

جانب خالق آنان، گناهانشان را ببخشاید. 

� آی��ا دیده اي ك��ه چگونه طائف بی��ت اهلل الحرام، در 
پایان طواف به س��مت مقام ابراهیم مي رود تا در كنار آن 
نماز ب��ه پا دارد؟ و این اش��اره به این حقیقت اس��ت كه 
اکن��ون جا پاي ابراهیم نه��اده و مانند او به درگاه خداوند 

عرضه مي دارد: 
�ِمیُع اْلَعِلیُم ...  »...رَ بََّن�ا َتَقبَّْل ِمنَّ�ا ِإنََّك َأنَت السَّ

 . » اُب الرَّ ِحیمُُ َوُتْب َعَلْیَنا ِإنََّك َأنَت التَّوَّ
»پ��روردگارا! از م��ا بپذیر، به راس��تي كه تو ش��نواي 

دانایي... و بر ما ببخشاي، همانا تو توبه پذیر مهرباني.« 
� آیا ش��اهدي كه زائر پس از فراغ��ت از طواف، مانند 
آزاد ش��ده  ها، براي س��عي میان صفا و مروه مي ش��تابد و 
هروله كنان از بیم آن كه وسوسه هاي شیطان به سراغش 
بیاید و در مسیر مشاهدة جمال حق دچار لغزش گردد و 
صفا و نورانیتي كه از اشعة آن انوار بر او تجّلي كرده، تیره 

و تار گردد، با چه اشتیاقي گام برمي دارد؟ 
صفا همان صخره اي است كه پیامبر رحمت از آغاز دعوت 
مردم به توحید و ورود آنان به اسالم و ترك پرستش بت ها، 
بر باالي آن مي ایس��تاد. میان صفا و مروه، همان جایي است 
كه هاجر، مادر اسماعیل، هفت مرتبه در جستجوي آب براي 
فرزندش كه در مس��جدالحرام، كنار كعبه رهایش كرده بود، 
س��عي نمود و وقتي با نومیدي نزد فرزندش بازگش��ت، آب 

زمزم را دید كه از زیر پاي طفلش جوشیده است. 
زائ��ر خانة خدا، بعد از انجام س��عي، تقصیر مي كند و 
این شاید اشاره به این حقیقت باشد كه سالك کوي حق، 
ه��ر چه در میان راه بكوش��د، باز ه��م در پایان راه، قصور 
یا تقصی��ر از درك حقای��ق دارد. آن گاه به قصور خویش 
پي مي برد و بدان اعتراف نموده، از احرام خارج مي ش��ود 
و همة حالل هایي كه بر او حرام ش��ده بود، حالل گش��ته 
و از جوار حق به س��وي خلق باز مي گ��ردد و این یكي از 

سفرهاي چهارگانة سالك الي اهلل است. 

زائر خانة 
خدا، بعد 
از انجام 
سعي، تقصير 
مي كند و 
این شاید 
اشاره به 
این حقيقت 
باشد كه 
سالك کوي 
حق، هر 
چه در ميان 
راه بكوشد، 
باز هم در 
پایان راه، 
قصور یا 
تقصير از 
درك 
حقایق 
دارد.

معــــارف حج



خدا رحمت کند بنده ای را که...
امام موس��ی کاظم)ع( فرمودند: خداوند متعال رحمت كند بنده ای را كه 
در مس��ائل دینی و اجتماعی و سیاسی و... فقیه و عالم باشد و نسبت به 
مردم ش��ناخت پیدا كند، گرچه مردم او را نشناس��ند و قدر و منزلت او 

را ندانند.

در سفر حج، 
گاهي براي 
زائران پيش 

آمدهاي 
ناگواري 

اتفاق مي افتد؛ 
پيش آمدهایي 

از قبيل: گم 
کردن پول 
و گذرنامه، 

بيماري، 
احساس غربت، 

دلتنگي و... 
در این گونه 

موارد بر 
زائران دیگر 

اخالقًا واجب 
است که 

دوست زائر 
خود را تنها 

نگذارند

نیابت معذور
کس��ی ک��ه از انج��ام برخی 
اعمال حج معذور است نمی تواند 
برای نیابت حج اجیر شود. معذور 
کس��ی اس��ت که نتوان��د اعمال 
اختی��اری حج مانند تلبیه و نماز 
طواف به نحو صحیح و راه رفتن با 
پای خود در طواف و سعی و رمی 
جمرات به دست خودش و وقوف 
در عرفات و مشعر در وقت مقرر 
و رمی جمرات و بیتوته در منا را 
انجام دهد ب��ه طوریکه منجر به 
تقصیر بعضی از اعمال حج شود و 
اگر منجر به نقص بعضی از اعمال 
ح��ج نش��ود و فق��ط در ارتکاب 
بعضی از محرم��ات احرام معذور 

باشد نیابت او صحیح است.
 انج�ام ط�واف و عم�ره 

مفرده بعد از حج نیابی
برای نایب جایز اس��ت بعد از 
انجام نیابت ب��رای خود یا دیگری 
طواف کند یا عمره مفرده بجا آورد
کیفیت نیت در حج نیابی

واجب است که نایب اعمال 
حج را به قص��د نیابت از منوب 
عن��ه به ج��ا آورد و نی��ز واجب 
است که به نیابت از منوب عنه 

طواف نسا را انجام دهد. 
انجام عمره و حج مستحبی 

به نیت خود و دیگران
س��وال: انج��ام ح��ج و عمره 
مستحبی به نیت خود و به نیابت 
تبرعی دیگران صحیح است یا نه؟

و  ن�دارد  مانعی  ج�واب: 
صحیح است
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پندپذیري، اخالق صالحان و اولیاست. پندپذیري؛ 
یعني این که انس��ان از هر حادثه، جریان و گفتار 
مناسبي عبرت بگیرد و آن تجربه را به کار بندد.

»پندپذی��ري«، م��ردي ش��راب خوار، عی��اش 
و غاف��ل چون »بش��ر حافي« را ب��ه گردونة دین، 
معرف��ت، عرف��ان، و توب��ة واقعي کش��انید و او را 
تبدیل به یکي از اولیاي خدا کرد. فضیل عیاض که 
مردي راهزن، دزد و مجرم بود، با پند و اندرز به مقام 
واالي انسانیت و اوج عرفان عملي رسید. سدیدالدین 
حمصي، نخود فروشي از اهل ري بود که در اثر گوش 
ش��نوا داشتن در سن پنجاه سالگي به مدرسة علوم 
اسالمي رفت و تبدیل به عالمي فرهیخته، و فقیهي 
بزرگ، و نویسنده اي توانا گردید. و باالخره سکاکي 
که چاقوسازي بي س��واد، غریب و ناشناخته بود، به 

ادیبي بزرگ، و لغت شناسي کم نظیر تبدیل شد.
»پندپذیري«، کافر را مسلمان، مشرک را مؤمن، 
بي خبر را آگاه، جاه��ل را عالم، متوقف را متحرک، 

مجرم را توبه کار و بي هنر را هنرمند مي نماید.
حضرت جواد االئمه )علیه الس��الم( در روایتي 

بسیار مهم مي فرماید:
»الُمْؤِم�ُن َیْحت�اُج إل�ي َتْوِفیٍق ِم�َن الِل، 

ْن َیْنَصُحُه«؛   َوواِعٍظ ِمن َنْفِسِه، َوَقُبوٍل ِممَّ
»مؤم��ن ب��ه توفیق��ي از جان��ب خ��دا، و پند 
دهن��ده اي از درونش، و پذیرش پند و نصیحت از 

کسي که او را پند مي دهد، نیازمند است«. 

w الگوي عملي شدن براي دیگران
زائر، ب��ه ویژه زائري که عالقه مند به اهل بیت 
و ش��یعه اس��ت، باید براي دیگر زائران الگو باشد، 
و به گونه اي رفتار نماید که س��ایرین به اهل بیت 

عالقه مند شده، به مکتب امامان شیعه بگروند.
»ش��یعه« در مدینه و مکه باید س��فیر امامان 
باش��د و م��ردان با رفت��ار نیک و زنان ب��ا رعایت 
حجاب و عفت در حرم ها و بازارها معّرف شخصیت 
پیش��وایان معصوم گردند. عمروبن سعید از یاران 
امام صادق )علیه الس��الم( بود و در شهري غیر از 

مدینه زندگي مي کرد. روزي به آن حضرت گفت:
اي فرزند رس��ول خدا! من دیر به دیر، ش��ما را 
زی��ارت مي کنم، مرا پندي ده که آن را به کار بندم. 
حض��رت فرمود: تو را به خ��ودداري از هرگناهي به 
خاطر خدا، و به پاکدامني و کوشش در عبادت و کار 
خیر سفارش مي کنم. بدان که اگر کوشش و فعالیت 

مثبت همراه پاکدامني نباشد، سودي ندارد. 
w ...در پریشان حالي و درماندگي!

در س��فر حج، گاهي براي زائران پیش آمدهاي 
ناگواري اتف��اق مي افتد؛ پیش آمدهایي از قبیل: گم 
ک��ردن پ��ول و گذرنامه، بیماري، احس��اس غربت، 
دلتنگي و... در این گونه موارد بر زائران دیگر اخالقًا 
واجب اس��ت که دوس��ت زائر خود را تنها نگذارند و 
براي رفع مش��کالت او اقدام نمایند، مثاًل در صورت 
گم ش��دن پولش، باحف��ظ کرامت او ب��ه یاري وي 
بش��تابند و یا براي یافتن مدارکش اقدام کنند و در 
صورت بیم��اري براي عالجش ب��ه او کمک کرده، 
وي را به دکتر یا به بیمارستان برسانند و ... و بدین 
ترتیب از احس��اس غربت او کاسته، دلتنگي او را به 

هر صورت که مي توانند برطرف کنند.
رس��ول خدا )صّلي اهلل علیه وآل��ه( دربارة رعایت 
ح��ال و حقوق برادران دیني و ل��زوم یاري دادن به 
آنان و تنها نگذاشتن آنان در پیش آمدها مي فرماید:

»اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم َل َیْظِلُمُه َوَل َیْشِتُمُه 
َم�ْن َكاَن ِفي َحاَجئ َأِخی�ِه َكاَن اللَُّ ِفي َحاَجِتِه 
َج اللَُّ َعْنُه ِبَها ُكْرَبًة  َج َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة َفرَّ َوَمْن َفرَّ
ُه اللَُّ َیْوَم  ِمْن ُكَرِب اْلِقَیاَمِة َوَمْن َسرَّ ُمْسِلمًا َسرَّ
اْلِقَیاَمة«؛  »مسلمان، برادر مسلمان است؛ از این رو به 
او ستم نمي کند و او را دشنام نمي دهد. کسي که در 
مقام انجام حاجت برادر دیني اش برآید، خدا حاجت 
او را روا مي کند وهرکس رنجي رااز مسلماني برطرف 
کن��د، خدا رنج��ي از رنج هاي قیام��ت او را برطرف 
مي نماید وهرکس مسلماني را خوشحال کند، خداوند 

در روز قیامت او را خوشحال خواهد کرد«.

موع�ظه؛
غذای معنویاستاد حسين انصاریان

انسان همواره نيازمند موعظه و پند است. 
موعظه و پند، غذاي معنوي و ملکوتي 

است که باطن و روح انسان را پرورش 
مي دهد و زمينة سعادت و خوشبختي را 

در دنيا و آخرت فراهم مي کند.

        استفتاء

درختواره »حج در اس�الم« 
در فضاي مجازي به روز شد

درخت��واره علمي، پژوهش��ي و 
تحقیقات��ي »حج در اس��الم« با 
یك ه��زار و 18 مطلب ش��امل 
گزیده كتاب، پرس��ش و پاسخ، 
منتخ��ب  مق��االت،  چكی��ده 
پایان نامه ه��ا، بریده جراید و 
مق��االت مجالت در دس��ترس 
 عالق��ه من��دان ق��رار گرف��ت.

اجرایي  مدی��ر  دهق��ان  هادي 
پای��گاه ح��وزه ن��ت ه��دف از 
ارائه  تولید ای��ن دانش��نامه را 
مطالب و منابع��ي معتبر براي 
روحانی��ون  و  پژوهش��گران 

كاروان ها عنوان كرد.
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شرح نیازمندی خود یا مالل تو
ادامه از صفحه اول

این��ک سرش��ار از عمق محب��ت خاندان 
پیامبر مکرم اسالم )ص( و با امید به رحمت و 
رضای��ت خداوند تبارک و تعالی آماده عزیمت 
به ش��جره می ش��وم تا لبیک گویان به سوی 

کعبه روانه شوم. 
چه زود گذش��ت حض��ور در مدینه و چه 
می ش��د اگر همیش��ه با مدینه بودم و گریانم 
از اینکه باید ترک مدینه کنم اما خوشحالم از 
اینک��ه با زیارت حرم نبوی و ائمه مظلوم بقیع 
مانوس بودم و اینک باید رو به سوی بیت اهلل 

الحرام نهم.
برایم دل کندن از مدینه رس��ول سخت 
اس��ت. آیا توفیق خواهم داشت عطر فاطمه 
را ب��ا خود از مدینه س��وغات ب��رم از درگاه 
خداون��د تبارک و تعال��ی عاجزانه طلب می 
کنم ک��ه توفیق ده��د با عط��ر محبت اهل 
بیت راهی کعبه ش��وم و خود را به اقیانوس 

بیکران قرب الهی بس��پارم.
زائ��ران ایران��ی مدینه منوره پنج ش��نبه 
شب نخستین مراسم معنوی دعای کمیل را 
در مدینه من��وره برگزار خواهند کرد و بین 
الحرمین بار دیگر شاهد نجوای محبان اهل 
بیت خواهد بود. زائران ایرانی با ش��رکت در 
دعای کمیل خود را برای حضور در مس��جد 
ش��جره و عزیمت به کعبه مقدس آماده می 

کنن��د. 
روزه��ای اله��ی عرفات، مش��عر و منا 
ن��ی خانه خدا  ئران ایرا در راه اس��ت و زا
بی ش��ک نهایت بهره ب��رداری معنوی را 
از روزه��ای حض��ور در س��رزمین وح��ی 
از  باالتر  خواهند داش��ت. چ��ه س��عادتی 
ب��ه لحظه حضور در  ئ��ران لحظه  زا اینکه 
حرمین ش��ریفین را عنیمت ش��مارند و با 
نی��ت و معنویت حاص��ل از حج تمتع  نورا

به ایران اس��المی بازگردند.
 خداوند زمان ه��ا و مکان های خاصی 
را برای رس��یدن ب��ه اوج معنوی��ت تعیین 
ک��رده اس��ت؛ ش��ب ق��در و روز عرفات از 
جمله ای��ن زمان و مکان هاس��ت. خود را 
برای به��ره گیری ه��ر چه بهتر و بیش��تر 
از روزه��ای حضور در مکه و ایام تش��ریق 
آم��اده کنیم. با درک نورانی��ت و معنویت 
حضور در س��رزمین وحی می توان زندگی 
خ��ود را بیمه ک��رد و امت اس��المی را از 
ب��رکات و نعم��ات ای��ن فریض��ه سیاس��ی 

عبادی بهره مند س��اخت.
ای آفتاب آیینه دار جمال تو
مشک سیاه ... گردان خال تو

صحن سرای دیده شستم ولی چه سود
کاین توشه نیست درخور خیل خیال تو

آنچه از 
منابع مختلف 

بدست 
می آید، تا 
حّدی می 
تواند ما را 
با تاریخ و 
چگونگی 

حرم شریف 
بقيع آشنا 

سازد و بيانگر 
وضع این 

بنای فخيم 
و پرشكوه 
معنوی در 

طول تاریخ 
گردد

بزرگترین عبادت
حضرت محمد)ص( فرمودند: عبادت هفتاد جزء است 
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w امام حسن مجتبی)ع( 
ریحانه رس��ول خدا)ص(،حسن بن علی)ع(، در پانزدهم رمضان سال سوم هجرت 
به دنیا آمد. وی و برادرش امام حس��ین)ع( مورد عالقه شدید رسول خدا)ص( بودند 
و به عنوان فرزندان آن حضرت ش��ناخته می ش��دند. امام مجتبی)ع( بعد از رس��ول 
خدا)ص(، به دست همسرش كه دختر اشعث بن قیس بود، مسموم شد و به شهادت 

رسید. و در بقیع مدفون گردیدند. 

w امام سجاد)ع( 
امام س��جاد)ع( چهارمین امام شیعه اس��ت. او در سال ۳8 قمری متولد شد و 
دوران رشد خود را در عهد امامت امام مجتبی)ع( و پدر خود حسین بن علی)ع( 
س��پری كرد. در كربال حاضر ش��د، اما به دلیل بیماری نتوانست در جنگ شركت 
كند. پس از آن قریب س��ی و چهار س��ال; یعنی تا سال 9۴ قمری، رهبری شیعه 
را بر عهده داش��ت. امام سجاد)ع(در س��ال 9۴ ق. به تحریك ولید بن عبد الملك 
مس��موم گردید و به شهادت رسید و در كنار امام مجتبی)ع(در بقیع مدفون شد. 

w امام باقر)ع( 
آن حضرت پنجمین امام شیعه است و در سال 58 قمری به دنیا آمد و تا سال 
9۴ قم��ری در كنار پ��درش در مدینه زندگی می كرد. پ��س ازرحلت پدر، رهبری 
ش��یعه را در دس��ت گرف��ت و به جهت ش��هرت علمی و فقهی خویش، ش��اگردان 
فراوانی گرد او جمع ش��دند. آن امام را به دلیل همین علم و دانش »باقر العلوم «; 
یعنی شكافنده علوم لقب دادند. امام باقر)ع( در سال 11۴ یا 11۷ ق. به تحریك 
هش��ام بن عبد الملك به ش��هادت رس��ید و در كنار پدرش حضرت س��جاد)ع(در 

بقیع دفن ش��د. 

w امام صادق)ع( 
امام صادق)ع(كه ششمین امام معصوم است و مذهب شیعه را با نام او به عنوان مذهب 
جعفری می شناسند، در سال 8۰ یا 8۳ قمری در مدینه به دنیا آمد و پس از رحلت پدر، 
رهبری فكری و سیاسی شیعیان اصیل پیرو مذهب امامیه را  بر عهده گرفت. آن حضرت 
تا سال 1۴8 قمری در قید حیات بود. در این مدت هزاران شاگرد در محفل درسش حاضر 
می شدند و مورد ستایش تمامی عالمان عصر خویش بود. در متون دینی شیعه، چندین 
هزار روایت از آن حضرت در تفسیر، اخالق و به ویژه فقه، رسیده كه باعث عظمت  حدیث 
 ش��یعه و موجب تقویت بنیه علمی آن اس��ت. منصور، دومین خلیفه عباسی، نسبت به 
امام صادق)ع(سخت كینه داشت و عاقبت نیز به نوشته مورخان در 25 شوال سال 1۴8 
هجری به تحریك وی مس��موم شد و به شهادت رسید.آن حضرت در كنار جد و پدرش 

در بقیع به خاك سپرده شد. 

مرقد چهار امام معصوم )ع( درقبرستان بقیع

مهمترین دفن شدگان بقيع، چهار تن از امامان معصوم هستند كه در 
كنار یكدیگر به خاك سپرده شده اند: 

حجت االسالم رسول جعفریان

سرمــــــــــــقـاله



کلیات طرح تشکیل شورای عالی 
اقتصاد مقاومتی کشور تصویب شد

س��خنگوی کمیس��یون ویژه حمایت از تولید مل��ی از تصویب کلیات طرح 
تشکیل ش��ورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور در مجلس شورای اسالمی 

خبر داد.

رئیس جمهور برای ش��رکت در ش��صت و هشتمین 
مجمع عمومی سازمان ملل  دیشب وارد نیویورک شد.

س��فر روحانی به نیویورک 5 روزه اس��ت. رییس جمهور 
صبح دیروزپیش از ترک تهران با بیان اینکه می خواهیم ندای 

مظلومی��ت ای��ران را ب��ه گوش 
جهانیان برسانیم اظهار کرد: ملت 
ایران که یک ملت بسیار بزرگ 
با تمدن و فرهنگی کهن است و 
امروز به عنوان مرکز ثبات منطقه 
شناخته می شود، همواره به دنبال 

صلح در منطقه بوده است.
متاس��فانه  اف��زود:  وی 
دس��ت هایی در سال های اخیر 
بوده که این چهره را به گونه ای 
دیگر معرفی کرده است و یکی 
از اولین اهداف این س��فر این 
اس��ت که در فرصتی که برای 

بنده و هیات همراه پی��ش می آید چهره واقعی ملت ایران 
را به جهان معرفی کنیم؛ وی ادامه داد: می خواهیم بگوییم 
مسیر تحریم، مسیر غیرقابل قبول و غیرواقعی و کسانی که 
این مس��یر را انتخاب کرده اند به هدف ش��ان نمی رسند. به 
جای اتخاذ چنین مس��یرهایی 
باید مس��یر تعامل، گفت وگو و 
مفاهمه درپیش بگیرند و ما از 
این مس��یر می توانیم به منافع 

مشترکمان دست پیدا کنیم.
رییس جمه��ور با اش��اره به 
برنامه های س��فر خود گفت: در 
این سفر با مقامات بلندپایه برخی 
از کش��ورهای منطق��ه، اروپای، 
غربی و روس��ای س��ازمان های 
بین المللی و مجامع علمی و دینی 
آنجا مالقات ها و گفت وگوهایی 

خواهیم داشت.

روحانی وارد نیویورک شد

اخبار ایران

خوشبینی از آینده تجارت 
غیر نفتی 

کیومرث فتح اهلل کرمانشاهی معاون 
کل س��ازمان توس��عه تج��ارت 
ب��ا ابراز خوش بینی نس��بت به 
آینده تجارت غیر نفتی کش��ور 
گف��ت: هم اکنون س��هم ایران از 
تجارت جهانی بی��ن ۰.5 تا ۰.۶ 
درصد بوده که این رقم باید طی 
یک برنامه زمان بندی ش��ده به 

یک درصد برسد.
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3شنبه2/7 
18 ذیقعده

حاج آقا راشد دارالرحمه � رحمانی 100538997110الی11
یزدی

مطیعیشوکاویقربانعلی

حاج آقا راشد الزهراءالخیر � عربستانی 21:300538997202الی22:30
یزدی

حاج آقا قربانعلی
محمدی

رمضان پور

4شنبه3/7 
19 ذیقعده

حاج آقا راشد مراج طیبه � امیر خانلو 100538997206الی11
یزدی

مطیعینباتیقربانعلی

حاج آقا راشد بهاء الزهراء � یقطین 16:300538997200الی17:30
یزدی

علیانرضوانیقربانعلی

5شنبه4/7 
20 ذیقعده

حاج آقا راشد راما المدینه � صفری آزان آهاری 100538997066الی11
یزدی

مطیعیپور کویرقربانعلی

دعای کمیل بین الحرمین مدینه النبی

جمعه 5/7 21 
ذیقعده

مطیعییاریقربانعلیدعای ندبههتل قصر الدخیل � بعثه مقام معظم رهبری7   الی 8

رمضان پورپور کویردعای ندبهبدر المدینه � امیری 70538998336 الی 8

علیانشوکاویقربانعلیراشد یزدیروابی الزهراء � رخش ماه پور 16:300538997128الی17:30

رئی��س جمه��ور با طرح پرس��ش مهر س��ال 
تحصیلی جدید خطاب به دانش آموزان گفت: 
اگر پدر شما رئیس جمهور باشد چه اقدامی را 
به او توصیه می کنید که بتواند اعتدال و میانه 
روی را در هم��ه ابعاد زندگی اجتماعی جامعه 

ایران بگستراند؟
حجت االس��الم حس��ن روحان��ی پیش از 
عزیم��ت ب��ه نیویورک ب��ا حض��ور در یکی از 
دبیرستانهای تهران پس از نواختن زنگ آغاز 
س��ال تحصیلی گفت: زنگ گفتگو، کتابخوانی 

و انشاء در مدارس ایجاد شود.

دولت  ج�دی  حرکت  آغاز 
برای کاهش تحریم ها

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در مراس��م افتتاح 
نمایشگاه فرش دستباف در تهران 
از آغ��از حرک��ت ج��دی دول��ت 
برای کاهش تحریم ه��ا و افزایش 
ارتباطات بین الملل��ی خبر داد و 
گفت: امیدواریم بتوان با پیگیری از 
مراجع حقوقی تحریم فرش دستباف 
ایران را نیز لغو کنیم. یک آمریکایی 
تحریم فرش دس��تباف ای��ران را 
محرومیت شهروندان کشورش از 

یک هنر اصیل عنوان کرد.

احداث یک واحد نیروگاهی 
دیگر در آینده نه چندان دور

اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
از احداث یک واحد نیروگاهی 
دیگ��ر در آینده نه چندان دور 

خب��ر داد.
عل��ی اکبر صالح��ی درباره ی 
واحده��ای جدید نی��روگاه اتمی 
در کش��ور گف��ت: ب��رای احداث 
نیروگاههای بعدی با روس��ها در 
حال مذاکره هستیم و در آخرین 
اقتصادی  کمیس��یون مش��ترک 
دو کش��ور در این باره بحث هایی 
صورت گرفت که در این بحث ها 
جدی��د  نیروگاهه��ای  س��اخت 
هس��ته یی توافق شد و بندی در 
این رابطه بر توافق مورد اش��اره 

وارد شد.

الزام اصناف به اس�تفاده از 
سامانه صندوق فروش

رئی��س س��ازمان ام��ور مالیاتی 
بخش��نامه جدی��دی 1۰ صن��ف  
را مل��زم به اس��تفاده از س��امانه 
صن��دوق فروش از ابتدای س��ال 

9۳ کرده است.

اخـــــــــبار

محافل و مراسم انس و معرفت در مدینه منوره - حج 1۴3۴



z a e r n e w s . i r

تورم نقطه به نقطه؛ همچنان در مسیر کاهش

معاون اول رییس جمهور
روز ملی عربستان را تبریک گفت

مع��اون اول رییس جمه��ور در پیامی فرا رس��یدن روز ملی 
عربستان سعودی را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت. 
اسحاق جهانگیری در این پیام ابراز امیدواری کرد مناسبات 
و همکاری های میان دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.

w سفیر اعتدال در راه نیویورک
wصندوق توس�عه مل�ی به روی 

سرمایه گذاران خارجی باز شد

w رییس جمهور: قدرتمندیم ولی 
برای دفاع، نه تجاوز

w طلسم 37 ساله نیروگاه اتمی 
امروز می ش�کند؛ ایران نیروگاه 
بوشهر را از روسیه تحویل گرفت

w ط�رح »جرم سیاس�ی« تقدیم 
مجلس شد

آی�ت الل هاش�می رفس�نجانی: 
تس�لیم ش�دن  مذاکره  معن�ای 

نیست

w  اتاق مش�ترک ایران و آمریکا 
تشکیل می شود

w ش�رط های رییس جمهور برای 
مذاکره با غرب

w  رتب�ه 31 ای�ران در ش�اخص 
امنیت شبانه در دنیا

w انحال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی 
منتظر تصمیم شمخانی است

w گروگانگی�ری در کنیا و انفجار 
در پاکستان

wمدی�ر عام�ل س�ازمان تامین 
اجتماعی تش�ریح کرد:گسترش 
بیماران  ب�رای  خدمات رای�گان 

خاص

w پرسش 45 روزه مردم از بازار 
بی پاسخ مانده است؛ دلر ارزان 

شد، کالها نه!

w ش�ورای ش�هر چهارم، صولت 
مرتض�وی را به عنوان ش�هردار 

مشهد انتخاب کرد
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ایران

جمهوری 
اسالمی

اطالعات

آرمان

همشهری

تابناک

جام جم

جوان

خورشید

قدس

خراسان

به گزارش فارس، شاخص قیمت یا تورم نقطه به نقطه از فروردین تا مرداد به ترتیب ۴2.1 درصد، 
۴1.۷ درصد، ۴5.1 درصد، ۴۴ درصد و ۴۳.1 درصد بوده اس��ت که نش��ان دهنده س��یر نزولی این 
ش��اخص در دو ماه اخیر اس��ت. در صورت ادامه این روند در ماه های آینده رشد نرخ تورم میانگین 

هم متوقف و با وقفه ای به کاهش تبدیل خواهد شد.
براس��اس تازه ترین گزارش بانک مرکزی، ش��اخص بهای کاالها و خدم��ات مصرفی در 12 ماه 
منتهی به مرداد ماه با 1.۶ درصد افزایش نس��بت به ماه قبل به ۳9 درصد رس��یده و تورم نقطه به 

نقطه با کاهش مواجه شده است.
ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق ش��هری ایران در مرداد ماه منتش��ر شد که 
براس��اس آن ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق ش��هری ایران )شاخص تورم( در 
مردادماه 1۳92 به عدد 1۷۳.۷ رس��ید که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش داشت. این تغییر 
از 1.۴ درصد افزایش مربوط به تیرماه، کمتر بوده اس��ت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال 

قبل ۴۳.1 درصد افزایش یافت.
طی پنج ماه اول سال جاری شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال 

قبل ۴۳.2 درصد افزایش داشته است.

نرخ هر دالر امریکا تا ساعت 1۳:۴5 دیروز براي فروش 2915 تومان و خرید 2895 تومان، هر یورو 
براي فروش ۳9۳۰ تومان و خرید ۳91۰ تومان معامله شد. 

همچنین سکه معروف به امامی براي فروش 9۳۰ هزار تومان و خرید 915 هزار تومان، بهار آزادي فروش 
9۳۰ هزار تومان و خرید 915 هزار تومان، نیم سکه فروش ۴85 هزار تومان و خرید ۴۷۰ هزار تومان معامله شد.

الزم به ذكر است ؛ ربع سکه فروش 29۰ هزار تومان و خرید 2۷5 هزار تومان،سکه یک گرمي 
ف��روش 19۰ هزار توم��ان و خرید 1۷5 هزار تومان ، همچنین قیم��ت هر گرم طالي 18 عیار هم 
اکن��ون 95 هزار تومان بود. دوش��نبه یک��م مهرماه 92 بازار طالی تهران با اف��ت دالر داخل، از هر 
مثقال طالی 1۷ عیار ۳ هزار تومان کسر و با بهای ۴1۰ هزار و 5۰۰ تومان این فلز زرد رنگ را به 
فروش رساند و این در حالی است که قیمت جهانی طال روز یکشنبه بیش از 2 دالر افزایش یافت. 

کاهش مجدد قیمت طال و سکه

اخـــــبار کشور

 رئیس س��ازمان حج و زیارت در تش��ریح آخرین وضعیت جس��مانی زائران كرماني پرواز 5۰۷۰ که 
دچار سانحه شدند را تشریح کرد.

به گزارش زائر، هواپیماي ۷۴۷ شركت هواپیمایي ماهان به شماره پرواز 5۰۷۰ كرمان به مقصد 
مدینه منوره ساعت 15:15 دوشنبه اول مهر ماه، قبل از برخاستن در باند فرودگاه دچار نقص فني 
شد كه به لطف خداوند، با مهارت خلبان آن كنترل شده و تمامي مسافران به سرعت پیاده شدند.
گفتني اس��ت در اثر ضربه ناش��ي از توقف هواپیما 11 تن از از سرنش��ینان مس��ن، دچار 
آس��یب دیدگي ش��دند ك��ه بالفاصله به بیمارس��تان ش��هید باهن��ر كرمان منتقل ش��ده و به 
وضعیت جس��ماني آنها رس��یدگي شد. بعد از بررسي هاي اولیه، ش��ش نفر از این سرنشینان 

مرخص و به كاروان ش��ان پیوس��تند.
س��عید اوحدي، رئیس س��ازمان حج و زیارت در گفتگو با پایگاه اطالع رس��اني حج درباره سایر 
سرنش��ینان حادثه دیده گفت: بقیه سرنشینان آسیب دیده این پرواز زائران كرماني نیز تحت درمان 

قرار دارند و امیدواریم تا چند روز دیگر موقعیت اعزام به عربستان را بیابند.
اوحدي درباره سرنوشت سایر زائران كرماني كه در پي حادثه عصر دوشنبه اول مهر ماه از اعزام 
به سرزمین وحي بازمانده بودند، گفت: شب گذشته یك فروند هواپیماي شركت ماهان برای انتقال 

این زائران به مدینه منوره، در باند فرودگاه كرمان نشست.

وضعیت آسیب دیدگان پرواز زائران کرمانی
زائران كرماني به سالمت رسیدند؛

 ۵ زائر برای درمان از سفر بازماندند
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

اگ��ر ب��ا زایرین ایران��ی که گم 
شده اند مواجه شدید، آن ها را به 
هتل محل اقام��ت خود ببرید و به 
مدیران کاروان بسپارید تا پیگیری 
ه��ای الزم را ب��رای مراجعت آنها 

انجام دهند.

گفتم: مراحل عملی اصاح و 
تزکیه نفس کدام اند؟

گفت: بسیاری از صاحب نظران 
علم اخ��الق، آش��نایی ب��ا رذایل و 
زش��تی های اخالق��ی و زدودن آنها 
را، اولی��ن قدم ب��رای اصالح نفس و 

صیقل دادن جان دانسته اند.
لذا گفته ش��ده که ترک رذایل 
و اجتن��اب از آن ب��ر آراس��تن به 
زیوره��ای فضای��ل اخالق��ی مقدم 
اس��ت. البته این بدان معنا نیست 
که در کس��ب و جلب فضایل سعی 
و ت��الش الزم نش��ود، بلکه بدیهی 
اس��ت که ب��رای از بین ب��ردن هر 
رذیلت��ی، تقویت و به وجود آوردن 
صفت مقابل الزم اس��ت؛ مثال اگر 
کس��ی بخواهد با صفت زشت کبر 
و نخوت بستیزد و آن را ریشه کن 
سازد به غیر از راه علمی که توّجه 
به آثار ش��وم و س��ود و محرومیت 
های ناش��ی از آن صفت است، باید 
ب��ه راه عملی مب��ارزه با این صفت 
که تقویت و تثبیت تواضع اس��ت، 

توجه داشته باشد.

مقام جبرییل
در زاوی��ه جنوب ش��رقي داخل 
حرم پیامبر محل كوچكي اس��ت به 
ش��كل مربع مستطیل، با یك در كه 
محل تقاطع دو دیوار جنوبي و شرقي 
مسجد النبي و زیر ناودان آن است. 
اینج��ا را مقام جبریی��ل مي گویند. 
نقل ش��ده ك��ه ه��ر گاه امین وحي 
مي خواست بر پیامبر وارد شود اینجا 
مي ایس��تاد و اجازه مي خواس��ت، 
 س��پس بر آن حضرت وارد مي شد.

عکس روز

مدینه منوره - مسجد ابوذر

دلنوشته

باباي من، آقاي من 
س��الم، ب��ي دل ب��ي دل با ش��ما 
خداحافظي میكنم و غمگین غمگین 
به تماش��اي غ��روب جمعه س��فرتان 
مي نش��ینم ، كاش دل كوچك��م را در 
چمدان بزرگتان جایي باشد، لطفا با خود 
ببریدش نیازي به بودن او نیست! اگرهم 
باشد حال ماندن ندارد، چند گاهي است 
با من درد خود میكند)درد دل(! خوب 
میدانم هوایش مال كجاس��ت،اصال 

گمان میكنم دلي نمانده باشد!
پارسال پشت دري سوخته جاي 
گذاش��تمش یا ش��ایدم، نه انگار در 
اش��واط طوافم زیر پاي یك پیرمرد 
هن��دي مان��د و هرچه ب��ه دنبالش 

گشتم نیافتمش اما باز هم نه! 
یادم آم��د، آخرین بار در عرفات 
بعد دعا و قبل از حركت به س��مت 
مزدلفه در حالي كه به  جس��تجوي 
ش��یرینش بود تا پاي ك��وه رحمت 
دنبالش دویدم و در كور س��وي نور 

ماه، دیدمش و دیگر ندیدمش!
حال كه ه��ر چه دویدیم به وصل 
نرس��ید ، اگر جایي دیده شد سالمم 
را ب��ه او برس��انید و بگوییدش وصل 
ش��یرینش اصل حال امس��الم را تلخ 
ت��ر از زهر نموده ام��ا او غصه نخورد. 
هم��ان جا بماند و در جس��تجوي یار 
همه ي خلقت را زیر پا بگذارد، بودن 
و نبودن��ش درد م��ن را دوا نمي كند، 
بگویید  آنقدر جمعه ها به تماش��اي 
غروب مي نش��ینم تا خ��ود خودش 
همراه با نسیم یارش به تهران برسند. 
عزیزم كاش س��ال گذش��ته عاش��قم 
نكرده بودید! آنوقت دیگر نور چشماني 
را كه خورشید غروب جمعه خاموش 
ك��رده بود در دلي ش��یداي ش��یرین 

جستجومي كردم.

z a e r n e w s . i r

وقوف به عرفات
مناس��ک حج از یک سو تمثیل سیري اس��ت که انسان هاي متکامل به 
سوي اهلل طي مي کنند و از سوي دیگر، تذکاري است بر تاریخ زندگي انسان 
بر کوکبه ارض در منظومه شمس��ي و این  چنین وقوف در عرفات هم براي 
کس��ب معرفت و عرفان است و هم براي تأمل و تفکر در تاریخ حیات انسان 
ب��ر ک��ره زمین. و »وقوف« هم به معناي درنگ و تأمل آمده اس��ت و هم به 
معن��اي آگاهي و عرفان، و همین عرفان اس��ت که در مش��عرالحرام باید به 
شهود متنهي شود.                                                    شهید آوینی

بگو ببخش...

سید محمد حسین ابوترابی

 دو تكه پارچه ساده و سپید بگیر
 گناه كردی؟ باشد! مگر چه كرده خدا
 نیاز نیست به ذكر و دعا بیا نزدیك

 چقدر بوی رضایت گرفته ای، حاجی! 
تولد تو مبارك، برو خدا حافظ ! 

بپیچ بر تن خود، بوی صبح عید بگیر
 بگو ببخش نفهمیده ام، ندید بگیر
و ذكر ساده یارب و یا مجید بگیر
خدا خریده ترا، حالت شهید بگیر

قبول شد حج ات، از خدا رسید بگیر!
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