
شهری در آسمان
مدینئ النبی شهری است که به 
دست مبارک پیامبر اسالم)صلی 
اهلل علیه و آله وسلم(بنیانگذاری 
ش��د. این ش��هر که در مرحله 
تاس��یس نظام مبتنی بر وحی 

صفحه 2     . . شکل گرفت.

افزایش ارزش تومان
 در تبدیل به ریال عربستان

ارزش پول ایران در تبدیل به ریال سعودی در ماه ذی القعده، افزایش 
چشمگیری نسبت به ماه های اخیر نشان می دهد.        3 

چگونه
نماز شب بخوانیم؟

موسم حج بهترین فرصت برای بهره گیری از برکات نماز 
شب در مسجدالنبی )ص( و مسجد الحرام است.  5 

حضرت امام خمینی)ره(:
حجاج محترم مواظب باش��ند که رض��ای غیر خداوند را در 
اعمال خود ش��رکت ندهند و جهات معنوی حج بسیار است 
و مهم آن است که حاجی بداند که کجا می رود و دعوت چه 
کسی را اجابت می کند و میهمان کیست؟ و آداب این میهمانی 
چیست؟ و بداند هر خودخواهی و خودبینی با خداخواهی مخالف 
است و با هجرت الی ا... مباین و موجب نقص معنویت حج است.
صحیفه نو ر جلد 19 -  صفحه 199

zaer newspaper

فرصت طالیی حفظ قرآن 
را از دست ندهید

 4 

معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

رئیس ستاد مدینه سازمان حج وزیارت:
برای بهترین  خدمت رسانی 

به زائران  تالش می کنیم
مراسم اس��تقبال از زائران ایرانی اعزامی از خراسان 
رضوی که نخس��تین روزهای سفر به سرزمین وحی را 
در ج��وار حرم نبوی و ائمه مظلوم بقیع علیهم الس��الم 
می گذرانن��د، با حض��ور نمایندگان بعث��ه مقام معظم 
رهبری و مس��ئوالن س��تاد مدینه منوره سازمان حج و 

زیارت برگزار شد.                                     صفحه 3

نماینده ولي فقیه
 و سرپرست حجاج ایراني
  فردا  وارد مدینه مي شود

حج��ت االس��الم و المس��لمین س��ید عل��ي قاضي 
عس��كر، نماینده ولي فقیه و سرپرست حجاج ایراني، 
آقاي مهندس س��عید اوحدي ریاس��ت س��ازمان حج 
و زیارت، روز جمع��ه وارد مدینه منوره مي ش��وند.  

صفحه 3        

 نشریه خبری تحلیلی
   بعثه مقام معظم رهبری
     پنجشنبه 28 شهریور 1392

      13ذی القعده 1434
  september 19, 2013      

رهبر معظم انقالب پیام جهانی 
انقالب اسالمی را تبیین فرمودند:

خودداری از 
ظلم و مظلوم 
واقع نشدن

 2  

  سرمقاله
محمد رضا جمالی



پرستاران، درخدمت حجاج ایرانی
محم��د میرزابیگي رئیس كل س��ازمان نظام پرس��تاري از آغ��از اعزام 
پرس��تاران براي خدمت به حجاج خبرداد و گفت:  متناس��ب با اعالم نیاز 
مركز پزشكي حج 48 نفر از نیروهاي پرستاري براي ایجاد بیمارستان ها 
در مكه و مدینه اعزام مي شوند و این نیروها حداكثر تا هشتم مهرماه 

در مكه و مدینه مستقر خواهند شد.

سرمقاله

شهری در آسمان
ادامه از صفحه اول

پیامب��ر  تعالی��م  اس��اس  ب��ر 
مدینئ  النبی نام گرفت و حکومت 
نمونه اس��المی  پایگاهی ش��د 
ک��ه نش��ان بده��د که اس��الم 
برای پیاده ک��ردن احکام دینی 
خود و دس��تورات الهی احتیاج 
به تاس��یس نظ��ام مبتن��ی بر 
دس��تورات وحی دارد .در تاریخ 
اس��الم این ش��هر آس��مانی از 
چنی��ن ظرفیتی برخ��وردار بود 
و از ای��ن مکان گرانس��نگ بود 
که تعالیم نب��وی به دیگر نقاط 
جهان گس��ترش یافت و اسالم 

جهانی شد.
راز آسمانی شدن مدینه در 
چه ب��ود؟ چه نکته ای مدینه را 
مدینه النب��ی نمود؟ چرا مدینه 
متمایز از دیگر شهرها شد؟ راز 
این حقیقت در چیست؟ راستی 
چرا مدینه آس��مانی شد؟ پاسخ 
سواالت فوق را باید در حقیقت 
و نور محمدی)صلی اهلل علیه و 
آله و سلم( جستجو کرد که در 
اخالق توحید محور پیامبر قابل 

جستجو است. 
ک��ه  حقیقت��ی  هم��ان 
مس��لمانان را برادر دینی می 
خوان��د و م��الک را در تق��وا 
و  دان��د  م��ی  پرهی��زگاری  و 
از  اعم  مادی  امتی��ازات  تمام 
ث��روت، نژاد، خ��ون وغیره را 
اندیش��ه  می کند.چنین  نفی  
ای تمدن س��از است و ایجاد 

تحرک و نش��اط می کند. 
مدینه پیامبر)صلی اهلل علیه 
و آله و س��لم( بنیان تمدنی بود 
ک��ه "توحید" و "اخالق" را محور 
تمامی فعالیت ها می دانس��ت 
و ب��ا ص��دای بلن��د تاکی��د می 
ماندگار  تمدنی  کرد که هی��چ 
اخالق  اینکه  مگ��ر  نمی مان��د 
مناس��بات آن  پود  و  ت��ار  در 
ها  فضیل��ت  و  بگی��رد  ج��ای 

محورهمه امتیازات باش��د.
پیامبر چنین جامعه ای و چنین 
شهری را بنیان گذاشت  جامعه ای 
نمونه و بی همتا و آکنده از رحمت، 

مهربانی، مغفرت و امید.
چنی��ن ش��هری نش��ان در 
آس��مان دارد و مدین��ه النب��ی 

شهری آسمانی است. 
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رهبر معظم انقالب پیام جهانی انقالب اسالمی را تبیین فرمودند:

خودداری از ظلم و مظلوم واقع نشدن

رهبر انقالب اسالمی که روز سه شنبه همزمان 
با میالد س��عید عاِلم آل محم��د حضرت علی بن 
موس��ی الرضا علیه السالم سخن می گفتند روند 
ش��هادت و تدفین امام هشتم در مشهد مقدس را 
یک تدبیر و مهندس��ی اله��ی خواندند و افزودند: 
بای��د با همان انگیزه و نگاه امام رئوف، به کارهای 

بلند مدت نگریست و برنامه ریزی کرد.
ایش��ان در بخش دیگری از سخنانشان "انقالبی 
زیستن و انقالبی ماندن" و "ثبات قدم" را از جلوه های 
زیبای سپاه پاسداران خواندند و خاطر نشان کردند: 
این تشکیالت قوی بنیه، هیچ گاه به بهانه هایی نظیر 
بروز تغییرات در جهان و ضرورت تغییر در داخل، از 

راه اصلی و صحیح منحرف نشد.
رهب��ر انقالب به یک َخل��ط مبحث جاری در 
مباحث سیاس��ی اشاره کردند و افزودند: ضرورتی 
ندارد س��پاه در عرصه سیاس��ی فعالی��ت کند اما 
پاسداری از انقالب نیازمند شناخت دقیق واقعیت 
هاس��ت بنابراین نمیش��ود مجموعه ای که بازوی 
نگهبان انقالب اس��ت درب��اره جریانهای گوناگون 
انحرافی، غیر انحرافی وابسته و یا دیگر جریانهای 

سیاسی، چشمی بسته و نابینا داشته باشد.
w مبنای چالش اصلی و اساسی با انقالب

ایش��ان دولتهای جّبار، حکومتهای وابسته ی به 
نظام سلطه و شبکه های غارتگر بین المللی را از جمله 
مخالفان پیام انقالب ملت ایران برش��مردند و افزودند: 
نظام سلطه و وابستگان آن، سه سیاست اصلی "جنگ 
افروزی، فقر آفرینی و فساد انگیزی" را دنبال میکنند و 
اسالم با همه این سیاستها مخالف است و این مخالفت، 

مبنای چالش اساسی با انقالب است.
ایشان با اشاره به پیچیدگی های دنیای دیپلماسی 
افزودند: عرصه دیپلماسی، عرصه لبخند و درخواست 
مذاکره و مذاکره اس��ت اما همه این رفتارها باید در 

چارچوب چالش اصلی فهم و درک شود.
رهبر انقالب ضمن موافقت با حرکت های صحیح 
و منطقی در سیاستهای خارجی و داخلی افزودند: با 
مسئله ای که سالهای پیش نرمش قهرمانانه خواندم 
موافقم چرا که این حرکت در مواقعی بسیار خوب و 

الزم است اما با پایبندی به یک شرط اصلی.
ایش��ان درک ماهیت طرف مقابل و فهم صحیح 
هدفگذاری او را، ش��رط اصلی اس��تفاده از تاکتیک 
نرمش قهرمانانه اعالم کردند و افزودند: یک ُکشتی 
گیر فنی نیز برخی مواقع بدلیل فنی نرمش نش��ان 
میدهد اما فراموش نمیکند که حریفش کیس��ت و 

هدف اصلی او چیست؟
w آینده درخشان انقالب اسالمی

ایش��ان برای تبیی��ن این موضوع ک��ه آینده 
درخش��ان انق��الب ی��ک واقعی��ت اس��ت نه یک 
دلخوش-کن��ک دو اس��تدالل مط��رح کردند که 

اولین آن استدالِل تجربه بود.
رهب��ر انقالب با اش��اره به تف��اوت حیرت انگیز 
موقعیت کنونی کشور در عرصه های علمی، نظامی، 
مدیریتی و اقتصادی و دیگر عرصه ها، با اوضاع کشور 
در اوایل پیروزی انقالب افزودند: همه این پیشرفتها 
در کوران فشار و توطئه های دشمنان بدست آمده 
و ای��ن تجربه گرانبها نش��ان میدهد که هیچ مانعی 
نمیتواند ملتی مومن، منسجم و مصمم که راه خود 

را می شناسد متوقف کند.
ایش��ان دومین اس��تدالل خود را برای اثبات 
آینده روش��ن انقالب اس��المی بر پای��ه منطق و 

محاسبه علمی استوار کردند.
رهبر انقالب خاطر نشان کردند: ملت ایران با 
منطق و محاسبه علمی به پیش میرود اما دشمن 
به علت س��اخت متناقض درونی حتی اگر بر زبان 
نیاورد در حال عقب نش��ینی و ضعف اس��ت و در 
این رویارویی، طبعًا آینده از آن کسی است که با 

حساب و کتاب به پیش میرود.
تأکید بر استحکام س��اخت درونی نظام، استمرار 
پیشرفت علمی، رشد تولید داخلی و تکیه بر استعداد 
داخلی آخرین نکات سخنرانی رهبر انقالب در این دیدار 
بود. ایشان تأکید کردند آینده درخشان انقالب حتمی 
است اما تحقق دیر یا زود آن بستگی به عملکرد ملت و 
مسئوالن دارد اگر متحد، مستحکم و مصمم باشیم این 
آینده زودتر محقق میشود و اگر دچار تنبلی، خودخواهی و 

مشکالت دیگر شویم دیرتر به سراغمان می آید.

با مسئله ای 
که سالهای 

پیش نرمش 
قهرمانانه 
خواندم 

موافقم چرا 
که این 

حرکت در 
مواقعی 

بسیار خوب 
و الزم 

است اما با 
پایبندی به 
یک شرط 

اصلی

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان، پیشکسوتان 
و پرسنل سپاه پاسداران انقالب اسالمی کارنامه درخشان سپاه را نشان دهنده عمق 
هویت، شخصیت و تجربیات موفق یک ملت خواندند و در تبیین مفهوم پاسداری 

عمومی از انقالب اسالمی تأکید کردند: پیام اصلی و جذاب انقالب اسالمی خودداری 
از ظلم و مظلوم واقع نشدن است و همه مسائل از جمله رفتارها و گفتارهای سلطه گران 

باید در چارچوب چالش اساسی نظام سلطه با این پیام، تحلیل و تفسیر شود.



ارزش ن��رخ پول ای��ران در تبدیل به 
ریال سعودی در ماه ذی القعده 1434 
هجری قمری، افزایش چش��مگیری نس��بت به 
ماه ه��ای رجب و ش��عبان همین س��ال نش��ان 

می دهد.
صرافی ه��ای مدینه ک��ه در ماه های رجب و 
شعبان 1434 هجری قمری هر ریال سعودی را 
معادل یک هزار تومان مبادله می کردند، همزمان 
ب��ا ماه ذی القعده و حضور تدریجی 64 هزار زائر 
ایرانی در مدینه من��وره و مکه مکرمه، هر ریال 
س��عودی را مع��ادل 909.09 تومان محاس��به 

می کنن��د و ب��ه عبارتی هر 10 ه��زار تومانی را 
معادل 11 ریال سعودی در نظر می گیرند.

به این ترتیب در آس��تانه موس��م حج 1434، 
زایران ایرانی در هنگام تبدیل ارز از تومان به ریال 
عربستان، وجه بیشتری را نسبت به ماه های رجب 

و شعبان همین سال، دریافت می کنند.
در خص��وص ارزش دالر نس��بت ب��ه ری��ال 
عربس��تان، این گ��زارش می افزاید: در صرافی ها 
و فروش��گاه های مدینه کماکان مانند سال های 
گذشته، هر 100 دالر معادل 374 ریال سعودی 

محاسبه می شود.

300 هزار حاجي عرب در سرزمین وحي
موسس��ه مطوفان حج��اج كش��ورهاي عربي مس��ئول 
رس��یدگي ب��ه امور حجاج 19 كش��ور عربي اس��ت كه 
تع��داد آنها در موس��م حج امس��ال، 300 ه��زار نفر 

خواهد بود.

z a e r n e w s . c o m
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افزایش ارزش نرخ تومان در تبدیل
 به ریال عربستان

رئیس ستاد مدینه در مراسم استقبال از زائران خراسان رضوی:

برای بهترین خدمت رسانی به زائران تالش می کنیم

به گزارش س��تاد اطالع رسانی حج 92، مراسم 
اس��تقبال از زائ��ران ایران��ی که در نخس��تین 
روزهای اعزام زائران کش��ورمان، وارد سرزمین 
وحی ش��ده اند، با حضور نصراله فرهمند رئیس 
س��تاد مدینه منوره س��ازمان ح��ج و زیارت و 
حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید احمدی 
معاون آموزش بعثه مقام معظم رهبری و سایر 
مس��ئوالن و نماین��دگان بعثه و س��تاد مدینه 
من��وره در مح��ل اقامتگاه »مدین��ه هارمونی« 

برگزار شد.
فرهمن��د، رئی��س س��تاد مدین��ه من��وره 
س��ازمان حج و زیارت در استقبال از زائران، 
بهترین لحظات را برای زائران کش��ورمان در 
ج��وار مرقد پاک رس��ول مکرم اس��الم )ص( 
و ائمه مظل��وم بقیع علیهم الس��الم آرزو کرد 
و گف��ت: در س��تاد مدینه من��وره در خدمت 

زائران کش��ورمان هستیم تا برنامه هایی که از 
ماه ها قبل در ایران در نظر گرفته ش��ده است 

به بهترین نحو اجرایی ش��ود.
رئی��س س��تاد مدینه من��وره افزود: س��تاد 
مدینه دوش��ادوش بعثه مق��ام معظم رهبری، 
در ص��دد فراه��م آوردن بهترین ش��رایط برای 

خدمت رسانی به حجاج است.
رئیس یک موسس��ه خدماتی که در مدینه 
منوره به زائران ایرانی خدمت رس��انی می کند 
نیز با آرزوی اقامت خوش برای زائران ایرانی و 
قبولی زیارت آنها، در جمع زائران و مس��ئوالن 
و کارگزاران حج جمهوری اسالمی ایران گفت: 
بدون شک ش��ب و روز در کنار شما هستیم و 
س��عی می کنیم به عنوان یک موسسه خدماتی 
در کنار بعثه ایران بهترین خدمات را به ش��ما 

زائران ارائه کنیم. 

نماینده ولي فقیه و سرپرس�ت حجاج 
ایراني فردا وارد مدینه مي شود

ادامه از صفحه اول
حجت االسالم و المسلمین سید علي قاضي 
عس��كر، نماینده ولي فقیه و سرپرست حجاج 
ایراني ، آقاي مهندس س��عید اوحدي ریاست 
س��ازمان حج و زی��ارت، روز جمعه وارد مدینه 

منوره مي شوند.
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��اني حج، 
عل��ي  س��ید  والمس��لمین  حجت االس��الم 
قاضي عسكر نماینده ولي فقیه در امور حج و 
زیارت و سعید اوحدي رئیس سازمان حج و 
زیارت براي بررسي شرایط و وضعیت حجاج 
س��ال جاري روز جمعه 29 شهریور ماه عازم 

مدینه منوره مي شوند.
بر همین اساس و همانند سال هاي گذشته 
قبل از عزیمت، این دو مقام مسئول در امور حج . 
و زیارت، طي نشستي خبري با اصحاب رسانه كه 
در فرودگاه مهر آباد برگزار مي شود به تبیین مسائل 
مربوط به حج تمتع سال جاري خواهند پرداخت.

این نشست خبري ساعت 9 روز جمعه برگزار 
و ساعتي بعد با بدرقه رسمي تعدادي از مسئوالن، 
حجت االسالم والمسلمین قاضي عسكر و سعید 

اوحدي عازم مدینه مي شوند.
 23 ش��نبه  روز  از  مي ش��ود،  ی��ادآوري 
ش��هریور ماه اع��زام زائران حج تمتع س��ال 
جاري به مدینه منوره آغاز شده است و قرار 
اس��ت تا روز 1۸ مهر ماه 64 هزار زائر ایراني 

وارد عربستان شوند.
گروه��اي پیش��رو فرهنگ��ي و اجرای��ي 
عملیات حج سال 92 یك هفته قبل از اعزام 
نخستین كاروان زائران ایراني در مكه مكرمه 

و مدینه منوره استقرار یافته اند.
بعثه مق��ام معظ��م رهب��ري برنامه هاي 
متن��وع فرهنگي - مذهبي ب��راي زائران حج 

تمتع امسال تدارك دیده است.
طبق برنامه ریزي انجام گرفته روند اعزام و رفت 
حجاج تا چهارم ذی الحجه برابر با 1۸ مهرماه ادامه 
خواهد داشت. همچنین عملیات بازگشت زائران 
س��رزمین وحي از 14 ذی الحجه تا ۵ ماه محرم 

یعني از 2۸ مهر تا 1۸ آبان انجام خواهد گرفت.



آثار رفت و آمد در مسجد
امام حس��ن)ع( فرمودند: هر كه پیوس��ته به مسجد رود به یكى از این 
هشت فایده مىرسد:1� نشانه اى استوار )فهم آیات الهى(،2� دوستى 
قابل اس��تفاده،3� دانش��ى تازه،4� رحمتى مورد انتظار،5� سخنى كه به 
راه راستش كشد،6� یا سخنى كه او را از پستى برهاند،7� ترك گناهان 

به خاطر شرم از خدا،8� یا ترك گناهان به خاطر خوف از خدا.

یادگار

قرآن  فرصت طالیی حفظ 
را از دست ندهید

تالوت و حفظ آیات نورانی قرآن 
کریم یکی از مواهبی است که در 
سفر حج، زائران سرزمین وحی را 
ف��را میخواند. فرصت طالیی حج 
می توان��د یادگارهای گرانبهایی 
را در ذه��ن و اندیش��ه و عمل ما 

ماندگار کند.
رهب��ر انقالب اس��المی »تالوت و 
تجوی��د و حفظ ق��رآن را مقدمه 
رسیدن به جامعه قرآنی مطلوب« 
می دانند و معتقد هس��تند: باید 
در جامعه اسالمی هدایت قرآنی و 

سبک زندگی اسالمی حاکم باشد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای ماه 
مبارک رمضان امس��ال در جمع 
حافظ��ان و قاریان ق��رآن، قرائت 
و حفظ قرآن را زمینه س��از فهم 
ق��رآن و تخلق به اخ��الق قرآنی 
دانس��تند و افزودند: باید فرهنگ 
جامعه اسالمی منطبق با اخالق 
قرآن��ی و دس��تورات معصومین 

)علیهم السالم( باشد.
ایشان با اش��اره به برخی تالشها 
برای متأثر کردن فرهنگ و سبک 
زندگی و روابط اجتماعی جامعه از 
فرهنگ غربی خاطرنشان کردند: 
تبعی��ت اکثری��ت م��ردم دنیا از 
فرهنگ غرب مالک و دلیلی برای 
تبعیت از این فرهنگ در جامعه 
اسالمی نیست. در جامعه اسالمی 
بایستی هدایت و معیارهای قرآنی 
م��ورد تبعیت ق��رار گیرند. دین، 
عقل س��لیم و گفت��ار معصومین 
)علیهم السالم( معیارهای قرآنی 
هستند که باید در جامعه اسالمی 

مالک پیروی و تبعیت باشند.
ایشان با اظهار خرسندی از توجه 
بیش از پیش جوانان و عالقمندی 
آنان به قرآن و تالوت و حفظ آن 
خاطرنش��ان کردند: هم��ه آحاد 
جامعه باید با قرآن ارتباط برقرار 
کنند زی��را قرائت و فه��م قرآن 

مقدمه تدبر در آن است.
نشریه زائر در شماره های آینده به 
مرور مهارت هایی برای حفظ سوره 
های قرآن می پردازد. هیچ سوغاتی 
از این س��فر برای م��ا بهتر از چند 
سوره ای که حفظ می کنیم نیست؛ 
حتی اگر یک سوره کوچک را حفظ 
کنیم نورانیت آن تا آخر عمر ما را به 

یاد این سفر الهی می اندازد.
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خوشرو، خوشخو و خوشگو باش

شاد باشید و
شاد کنید

س��الم ک��ردن از جمله  ام��وری كه  
پیون��د بی��ن مومنان را اس��توار می  
سازد. در برخوردهای داخل كاروان 
و نی��ز  در دیدار با مس��لمانان دیگر 
كش��ورها، س��خن را با س��الم آغاز 
كنی��د.   رس��ول خ��دا )ص( فرمود:  

»پیش از سخن گفتن سالم كنید و 
كسی كه بدون  سالم سخن آغاز كرد 

پاسخش را ندهید«.
آن حض��رت در حدی��ث دیگری 
فرمود:  »نزدیک ترین مردم به خدا و 
رسولش كسی است كه آغاز به سالم 

كند«.  هنگام س��الم گفتن نیز بلند 
س��الم دهید تا ط��رف مقابل صدای 

شما را بشنود.  
ام��ام باقر )ع( فرم��ود:  »خداوند، 
را دوس��ت  آش��كار س��الم ك��ردن 

می دارد«. 

ب�خش��ی از اخ�الق نیكو، در خوش��رویی متجلی 
اس��ت، بخشی در خوش��خویی و بخش��ی هم در 
خ�وش�گ�ویی. و چ�ه خ�وش اس�ت كه به این سه 
خوش مبارك و مقدس، بپردازیم و از آنها كلیدی 
برای گش��ودن قلعه دل ه��ا و عاملی برای تحكیم 

رابطه ها بسازیم .

w خوشرویی
در م�واج�ه���ه دو ن�ف�ر ب�ا یك�دیگ�ر، پ�یش از 
ه�ر س�خ�ن و عمل، دو صورت با هم روبرو می شود. 
مواجه��ه دو انس��ان با هم و كیفیت ای��ن رویارویی 
چهره ه���ا، ن�ق�ش ع�م���ده در ن�ح�وه گ�ف�ت�ار و 

رف�ت�ار دارد و رم�ز گ�ش�ایش قفل دل هاست .
خوش��رویی، هم در نگاه مطرح اس��ت، هم در 
لبخند. هم در گفتار آشكار می شود، هم در رفتار.
چ�ه ب�س���ا راب�ط�ه ه�ا و دوس�ت�ی هایی كه با 
ترشرویی و اخم كردن و عبوس شدن به هم خورده 
است. از سری دیگر مبداء بسیاری از آشنایی ها هم 
یك تبسم بوده است. وق�ت�ی ب�ا چهره شكفته و باز با 
كسی روبرو می شوید، در واقع كلید محبت و دوستی 
را ب���ه او داده ای��د. ب�رع�ك�س، چ�ه���ره اخ�م�و و 
اب�روهای گره خورده و صورت درهم و بسته، دریچه 

ارتباط و صمیمیت را می بندد.
اگر این خوش��رویی و خنده رویی با نیت پاك 

و الهی انجام گیرد، عالوه بر تاءثیر محبت آفرین، 
حس��نه و عبادت به حس��اب می آید. از امام باقر 

)علیه السالم( سخن بیاوریم كه فرمود:
»تبسم الرجل فی وجه اخیه حسنة«

لبخند انس��ان به چهره برادر دینی اش حسنه 
است!

ت�ب�س�م، م�ب�داء ب�س�یاری از آش�ن�ایی ها و 
زداینده بسیاری از غم ها و كدورت هاست. شگفت 
از ك�س���ان�ی اس���ت ك�ه از این كار بی زحمت و 
رنج و خرج، كه بركات فراوان دارد، طفره می روند 
و به س��ختی حاضرند گلخنده مس��رت را بر لبان 

خود و چهره دیگران بیافرینند.
ب�رخ�ورد ب�ا چ�ه���ره ب�از ب�ا دیگ�ران، آن�ان 
را آم�اده ت���ر م�ی س���ازد ت�ا دل ب�ه دوس���ت�ی 
ب�ا ش�م�ا ب�س���پ�ارن�د. خ�ن�ده رویی و ب�ش�اش 
ب�ودن، دیگ�ران را دل و جرات می بخش��د، تا بی 
هیچ هراس و نگرانی، با ش��ما باب آش��نایی را باز 

كنند و سفره دلشان را پیشتان بگشایند.
اگ�ر ب�ا خ�وش��رویی، بتوانید بار س��نگین غم 
دوس��تان را س��بك كنید، كارتان عبادت است و 
اگ�ر ب�ا یك ت�ب�س�م، ب�ت�وان�ید خ�اط�ری را شاد 

سازید، به خدا نزدیكتر شده اید. به قول حافظ:
دائم گل این بستان، شاداب نمی ماند
دریاب ضعیفان را، در وقت توانایی 

بخشی از 
اخالق 

نیکو، در 
خوشرویی 

متجلی 
است، 

بخشی در 
خوشخویی 

و بخشی 
هم در 

خوشگویی

شاید گیراتر از حسن خلق، واژه ای نباشد 
كه ترسیم كننده روحی زالل و طبعی بلند 

و رفتاری جاذبه دار باشد. چیزی كه عنوان 
برجسته رفتار یك مسلمان اسـت و معیار 

كمال ایمان یك مؤمن، آنگونه كـه رسول 
خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( نیز، به 

این فضیلت متعالی آراسته بود.

اول سالم کن بعد سخن بگو
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نتیجه اخالق بد

امام صادق)ع( فرمود: هر کس اخالقش بد ش��د، خود 
را در عذاب قرار داده است

)جهاد با نفس، ح 662(

حضرت ایت آهلل جوادی آملی
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اینک بهترین فرصت برای ما ایجاد شده است، ابتدا از خداوند سبحان، در مسجد الحرام 
که خانه امن اوس��ت و مسجد پیامبر عظیم الش��ان)ص( که جزو پاک ترین مکان های 
روی زمین اس��ت، بخواهیم که این توفیق را از ما دریغ نکند س��پس همتی پشت بند 
ای��ن دع��ا کنیم، کمی زودتر بخوابیم و کمی زودتر بیدار ش��ویم. که اگر چنین ش��د و 
ش��روع کردیم؟، انش��اءاهلل در بازگش��ت هم خداوند تداوم آن را توفیق برکت این سفر 

قرار خواهد.
 برخی فکر می کنند آداب به جای آوردن این نماز خیلی پیچیده و دشوار است در 
حالیکه چنین نیست؛ در ادامه، کیفیت به جای آوردن این نماز را آورده ایم. امیدواریم 
که آغازی بر عاقبتی خیر و خداپس��ندانه باش��د و شهد شیرین این عبادت خالصانه را 

برکام همه ما بنشاند:    

w  كیفیت نماز شب )نوع اول(
نماز شب یازده  ركعت است: چهار تا دو ركعت )مثل نماز صبح( به نیت نماز شب و 

یك نماز دو ركعت به نیت نماز َشْفْع و یك نماز یك ركعتي به نیت نماز َوْتر
  نیت: دو ركعت نماز شب مي خوانم ُقربئ ِالي اهلل

 - در ركعت اول: یك بار س��وره حمد + یك بار س��وره قول هو اهلل احد + ركوع 
+ سجده

 - در ركعت دوم: یك بار سوره حمد + یك بار سوره قول هو اهلل احد + قنوت + 
ركوع + سجده + تشهد + سالم.

)نماز ش��بي كه در قس��ت باال آمده اس��ت را چهار بار تكرار كنید كه جمعًا هشت 
ركعت نماز شب مي شود(.

  نیت: دو ركعت نماز َشْفْع مي خوانم ُقربة ِالي اهلل
 - در ركعت اول: یك بار س��وره حمد + یك بار س��وره قول هو  اهلل احد + یك بار 

سوره قول اعوذ برب الناس + ركوع + سجده.
 - در ركعت دوم: یك بار س��وره حمد + یك بار سوره قول  هو اهلل احد + یك بار 

سوره قول اعوذ برب الفلق + قنوت + ركوع + سجده + تشهد + سالم.
  نیت: یك ركعت نماز َوْتر مي خوانم ُقربة ِالي اهلل

 - در ركعت اول: یك بار س��وره حمد + س��ه بار سوره قول هو اهلل احد + یك بار 
سوره قول اعوذ برب الفلق + یك بار سوره قول اعوذ برب الناس

 - در قنوت: خواندن كامل قنوت + در حالیكه دستهایتان در حالت قنوت است، )با 
انگشتان دست راست یا با تسبیح( چهل بار بگویید ) اَلّلُهمَّ ِاْغِفر ِلْلموِمنیَن َو اَْلموِمناْت 
َو اَْلُمسِلمیَن َو اَْلُمسِلماْت ( »خدایا ببخش جمیع مؤمنین مرد و مؤمنین زن را«. و بعد 
از آن هفتاد بار بگویید )َاْسَتْغِفُر اهلَل َربي َو َاُتوُب اَِلیه( »آمرزش مي طلبم از خدایي كه 
پروردگارم اس��ت و بسویش باز مي گردم«. سپس هفت بار بگویید )هذا َمقاُم اْلعاِئِذ ِبَك 
ِمَن اَْلنار( »این است مقام كسي كه از آتش قیامت به تو پناه مي برد«. سپس سیصد مرتبه 
بگویید )اَْلَعفو( »ببخش«. + و سپس یك بار بگویید )َرّب اْغِفْرلی َو اْرَحْمنی َو ُتْب َعلیَّ 
اِنَّ�كَ اَْنَت الّت�واُب اَْلَغُفوُر الّرحیم( »پروردگارا ببخش مرا و رحم كن به من و توبه مرا 
بپذیر به راستي كه تو، توبه پذیرنده، بخشنده و مهرباني«. + ركوع + سجده + تشهد + سالم 

+ )پایان نماز( + تسبیحات فاطمة زهرا )س(
)تسبیحات حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(: )34 مرتبه، اهلل اكبر 33 مرتبه، الحمد هلل 

و33 مرتبه، سبحان اهلل( 

چگونه نماز شب بخوانیم؟
باید قدر این روزها، این ساعات و این لحظات را دانست. همه ما با برداشت 
از قران کریم، احادیث و روایات و کالم معصومین )ع( می دانیم که خواندن 

نماز شب فضیلت های فراوان دارد، بسیاری از ما همیشه آرزو داشته ایم خداوند 
توفیق خواندن آن را نصیب ما گرداند.

کمی زودتر 
بخوابیم 
و کمی 

زودتر بیدار 
شویم. که 
اگر چنین 

شد و شروع 
کردیم؟، 
انشاءاهلل 

در بازگشت 
هم خداوند 

تداوم آن 
را توفیق 

برکت این 
سفر قرار 
خواهد.

حج، برنامه جهانی اسالم

اسالم تنها دین جامعی است كه از طرف پروردگار 
عالم نازل شده و تنها مكتبی است كه دربردارنده 
تمام كماالت انسانی است و یگانه دینی است كه 
تمام ادیان غیر اسالمی را تحت الشعاع قرار داده و 
برهمه آنان چیره گشته است و در تمام پهنه جهان 
قابل اجرا و در تمام گس��تره زمین مورد اس��تفاده 
خواهد بود، بنابراین باید حاوی برنامه هایی باشد 
كه در ط��ول تاریخ، مورد بهره برداری قرار گیرد و 
در راستای تعالی انسانیت ظهور كامل داشته باشد.

راز جهانش��مول بودن اس��الم، آن است كه به 
منظور شكوفایی فطرت انس��انی نازل شده است 
و چون فطرت انس��انی و نهاد بشری محكوم هیچ 
سرزمین نبوده و در رهن هیچ تاریخ و سیر زمانی 
نحواهد بود و تأثیرات نژادی و قومی و پدیده های 
جغرافیایی را بدان راه نیس��ت پس به عنوان یك 
زیربنای ثابت تربیتی و اصل استوار تعلیم و ارشاد 
پذیرفته خواهد بود، و چون معلم انسان و پرورنده 
بشریت، خداوندی اس��ت كه نه جهل را به حریم 
آگاهی و علم نامحدود او راهی اس��ت و نه »سهو و 
نسیان« را به حرم امن حضور و شهود دائمی اش 
مجالی، بنابراین دین الهی به عنوان یك اصل ثابت 
و بنیان زوال ناپذیر در هدایت همه جوامع انسانی 

مورد قبول خواهد بود. 
نتیجه آنكه چون فطرت انس��ان و نهاد بش��ر، 
كه قابل و پذیرای هدایت اس��ت، ثابت و مصون از 
دگرگونی اس��ت و خداوند عالم كه فاعل و هادی 
تمام انسان هاست منّزه از دگرگونی های »علم«، 
»جهل«، »ش��هود«، »سهو«، »تذكر« و »نسیان« 
می باشد، قهراً قانونی كه برای هدایت انسان تنظیم 
می شود مصون از زوال و فرسودگی خواهد بود و با 
امتداد زمان در تمام پهنای زمین، حاكم و جاوید 
اس��ت. تنها دینی كه نجات بخش انسان هاس��ت 
اسالم است و تنها مكتبی كه از جانب خداوند نازل 
ش��ده و برابر با فطرت تغییر ناپذیر انسان هاست 
و نیز تنها ش��ریعتی كه بر تمام انبی��ای اولوالعزم 
فرو فرستاده شده و آنان بش��ریت را به آن دعوت 

كرده اند، همانا اس��الم است. و 
هیچ گونه اختالفی بین خود 
انبیاء و ره  آوردشان نیست، 
و اخت��الف و تفرق��ه جز با 
دست ستمگراِن سودجو و 

عالماِن دین فروش پیدا 
نشده  است. 



رونمایي از دانشنامه حج و حرمین در محضر رهبر انقالب
رییس پژوهش��كده حج وزیارت از رونمایي دانشنامه جامع و بزرگ حج و 
حرمین ش��ریفین در محضر رهبر معظم انقالب اس��المي خبر داد و اظهار 
داش��ت: تاكنون 5 جلد از دانشنامه بزرگ حج و حرمین شریفین منتشر 

شده و ظرف 5 سال آینده، این تعداد به 18 تا 20 جلد مي رسد.

هم��راه اول اع��الم کرد ک��ه از ابتدای مهر م��اه تا پایان 
آبان ماه 1392 تماس حجاج با س��یم کارت های همراه 
اول به مقصد ایران و کش��ور عربس��تان و دریافت تماس 
دقیقه ای 690 تومان و ارس��ال ه��ر پیامک 290 تومان 

هزینه خواهد داشت 
به گزارش زائر، پایگاه رسمی شرکت ارتباطات سیار 
ای��ران اطالعات��ی درباره هزین��ه مکالمه زائران با س��یم 
کارت هم��راه اول، هزینه دریافت پیامک و ... را به اطالع 
زائران حرمین ش��ریفین که در آستانه اعزام به سرزمین 
وحی هستند، رسانده که بر اساس این اطالعات، روشن 
نمودن گوش��ی تلفن همراه در کش��ور عربستان رایگان 
اس��ت و هزینه ای در بر ندارد و همچنین دریافت پیامک 

نیز رایگان است.
ام��کان انتقال ش��ارژ از ایران ب��رای زائرین از طریق 
س��ایت همراه اول و نیز انتقال ش��ارژ از سیم کارت های 
دائمی به اعتباری از مزایای اس��تفاده از سیم کارت های 

اعتباری همراه اول در کشور عربستان است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار 

ایران، همراه اول با تخفیف ویژه به اس��تقبال حج تمتع 
امس��ال می رود. با تعرفه های جدید هم��راه اول، حجاج 
بی��ت اهلل الحرام امس��ال فق��ط با دقیق��ه ای 690 تومان 
می توانند با ایران مکالمه کنند. بر اس��اس طرح تخفیفی 
همراه اول، تماس حجاج با سیم کارت های همراه اول به 
مقصد ایران و کشور عربستان و دریافت تماس دقیقه ای 
690 تومان و ارسال هر پیامک 290 تومان هزینه خواهد 
داشت. این تخفیف ویژه که از ابتدای مهر ماه 1392 در 

نظر گرفته شده تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت.
همراه اول با اش��اره به مزیت های اس��تفاده از س��یم 
کارت های این اپراتور در ایام حج، دریافت رایگان پیامک 
و امکان انتقال ش��ارژ آس��ان را از عمده ترین مزایای این 
س��یم کارت ها عنوان کرده اس��ت. اپرات��ور اول با تأکید 
بر اینکه برخالف ش��ایعات موجود، روش��ن کردن تلفن 
همراه در کشور عربستان هیچگونه هزینه ای ندارد، بیان 
داش��ته که حجاج می توانن��د تعرفه مکالمات را از طریق 
پرتال این شرکت به آدرس www.mci.ir  و یا سامانه 

پیامکی ۸070 دریافت کنند.

تخفیف ویژه همراه اول
 برای مکالمات حجاج

گزارش

نخستین زیارت دوره در 
مدینه منوره

 نخس��تین زی��ارت دوره در 
مدینه منوره روز هشتم ذیقعده 
با حضور اعضای س��تاد اجرایی 

مکه مکرمه برگزارشد. 
زی��ارت دوره ای��ن روز ب��ه 
االس��الم  حج��ت  سرپرس��تی 
محمد حسین عسگری و حجت 
االس��الم رضایی از منطقه احد 
آغاز ش��د و اعصای س��تاد مکه 
مکرمه با حضور در مزار شهدای 
جنگ اح��د و حض��رت حمزه، 
عم��وی پیامبر، به مرثیه خوانی 

پرداختند.
حج��ت االس��الم عس��گری 
در بیان اهمی��ت زیارت حمزه، 
سیدالش��هدا گفت: پیامبر اکرم 
)ص(  به زی��ارت عموی گرامی 
شان سفارش بسیار می کردند. 
به طوری که می فرمودند کسی 
که به مدینه، زیارت من می آید 
اگر به زیارت حمزه نرود به من 

جفا کرده است. 
حج��ت االس��الم عس��گری 
درب��اره اهمیت منطق��ه احد و 
جنگ پیامبر با مشرکان مکه بر 
موضوع پی��روی از رهبری امت 
اس��المی تاکید ک��رد و گفت ، 
اگر برخی از سپاهیان اسالم که 
پیامبرآن ه��ا را مامور حفاظت 
از تپه"رمات"ک��رده بود به طمع 
به��ره ب��ردن از غنای��م س��پاه 
شکس��ت خورده کفار ماموریت 
خود را فرام��وش نمی کردند و 
جایگاه خود را در این تپه ترک 
نم��ی کردند، چه بس��ا پیروزی 
مسلمانان در جنگ احد تبدیل 

به شکست نمی شد. 
در همی��ن جن��گ ب��ود که 
دن��دان پیامب��ر گرامی اس��الم 

شکست.
ب��ه گفت��ه حجت االس��الم 
رضایی محلی که دندان مبارک 
پیامبر اس��الم شکس��ت اکنون 
مورد زی��ارت بازدیدکنندگان از 

احد قرار می گیرد. 
دیدار از مس��اجد س��بعه ) 
مس��اجد هفتگانه( مقصد بعدی 
اعض��ای س��تاد اجرای��ی مک��ه 
مکرم��ه بود ک��ه با حض��ور در 
مس��جد ذوقبلتین و ادای نماز 

در آن صورت گرفت. 
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مقامات چیني اعالم كرده اند امسال دو هزار و 223 
مس��لمان از منطقه خودمختار نینگش��یا هوي در شمال 
غربي چین به منظور به جاي آوردن مراس��م حج تمتع 

عازم عربستان مي شوند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني حج، یكي از مقامات 
امور مذهبي چین اعالم كرد قرار این افراد بین روزهاي 
1۵ تا 20 س��پتامبر عازم عربستان سعودي شود و روند 

بازگشت آنها نیز از روز 2۵ ماه اكتبر آغاز مي شود.
به گزارش خبرگزاري ش��ین هوا از ینچوآن، ش��مار 
زائران چیني كه امسال عازم عربستان سعودي مي شوند 

حدود 400 نفر كمتر از سال 2012 است.
چین 20 میلیون مس��لمان دارد ك��ه نیمي از آنها از 

گروه قومي هوي هستند.
مس��لمانان چیني بیش��تر در اس��تان هاي غربي این 
كشور از قبیل قینقاي، گانسو و یونان و همچنین مناطق 
خودمختار نینگشیا هوي و شینجیانگ زندگي مي كنند.
ترویج و گس��ترش اسالم توس��ط بازرگانان ایرانی و 
عمدتًا از طریق جاده ابریشم صورت گرفته است. آشنایی 

اکثر مسلمانان چین با کلمات و واژه های اصیل فارسی و 
استعمال این لغات در مکالمات روزمره زبان چینی مؤید 

این مدعا است.

بیش از دو هزار چیني عازم حج مي شوند



z a e r n e w s . i r
بررسی میزان رضایت حجاج از هتل ها

حاتم حس��ن قاضي معاون وزارت حج عربس��تان از 
برخي اماكن اس��كان حجاج در منطقه مركزي اطراف 
ح��رم مطهر نبوي)ص( و برخي دفاتر خدمات میداني 

در مدینه منوره بازدید كرد.

7

از سوي زائران كاروان حضرت زهرا در شیراز انجام گرفت:
تامین جهیزیه سه دختر یتیم پیش از حج تمتع
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ش��ورای اس��تفتاء بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره، پاسخگوی سوال های شرعی زائران 
حرم نبوی است.

به گزارش س��تاد اطالع رسانی حج 92، اس��تفتاء همان درخواست فتوا و سؤال از مرجع تقلید 
اس��ت. شورای استفتاء نیز مجموعه ای از مجتهدان هستند که نسبت به یک مسئله شرعی تحقیق 

و تفحص می کنند و به سواالت شرعی پاسخ می دهند.
گسترش احکام و استفتائات و همچنین گستردگی ابتالئات حجاج در موسم حج، نقش شورای 

استفتاء در بعثه مقام معظم رهبری را پر رنگ تر کرده است.
حجت االس��الم والمسلمین حسین محمدی و حجت االسالم والمسلمین مصطفی جعفرپیشه از 
اعضای شورای استفتاء بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره در موسم حج تمتع 1434 هجری 

قمری هستند.
واحد خواهران بعثه مقام معظم رهبري در مدینه منوره نیز ضمن ارائه خدمات آموزشي و دیني 

و تبلیغي به خواهران زائر، پاسخگوی مسایل فقهي آنها بخصوص در حوزه هاي تخصصي هستند.
بر طبق این گزارش، زائران حرم نبوی این امکان را دارند که به طور روزانه از ساعت ۸ الی 12 
و همچنین از ساعت 16 تا 1۸  با مراجعه به شورای استفتائات بعثه مقام معظم رهبری سوال های 

شرعی خود را مطرح کنند.
همچنین زائران خواهر نیز برای طرح س��وال های ش��رعی ویژه خود می توانند روزانه در همان 

ساعت ها به واحد خواهران معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری مراجعه کنند. 
شورای استفتاء بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره و همچنین واحد خواهران معاونت فرهنگی 

بعثه مقام معظم رهبری در طبقه اول محل استقرار بعثه واقع در اقامتگاه قصرالدخیل مستقر هستند.

شورای استفتاء بعثه مقام معظم رهبری
در مدینه منوره تشکیل شد

بزرگترین قرآن دس��ت نویس مطالی جهان در 
بیرجند توس��ط هنرمند خوشنویس بیرجندی 

کتابت شد.
علیرضا بهدانی، کاتب بزرگترین قرآن دس��ت 
نوی��س مطالی جهان در گفت و گو با ایس��نا، 
گف��ت: ان��دازه هر یک از برگ ه��ای این قرآن 
70 در 100 سانتیمتر و ضخامت قطر آن 14 

سانتیمتر است.
وی افزود: این قرآن 604 صفحه 1۵ س��طری دارد 

که وزن آن ۸0 کیلوگرم است .
بهدان��ی ادامه داد: این ق��رآن را در مدت یک 
س��ال با خط نسخ بر اساس مصحف جمهوری 

اسالمی ایران کتابت کرده است.
نوی��س  دس��ت  ق��رآن  بزرگتری��ن  کات��ب 
مط��الی جهان گف��ت: تذهیب قرآن با طال 
از ویژگی  های برجس��ته این اثر اس��ت که 
در ه��ر صفحه آن 14 گرم طال به کار رفته 

اس��ت.
ن��ی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��رای کتاب��ت  بهدا
بزرگتری��ن ق��رآن مطالی جه��ان بیش از 
اس��ت،  توم��ان هزینه کرده  30 میلی��ون 
اثر  را در خلق  این هزین��ه  تصریح ک��رد: 
انقالب هدیه  رهبر معظ��م  از  قبلی خ��ود 
گرفت��ه  ام ک��ه در کتاب��ت ق��رآن مطالی 

خود اس��تفاده کرده  ام.
وی اظهار کرد: برای کتابت قرآن روزانه 6 تا 10 

ساعت با قرآن انس می  گیرم.
قرآنی  کتابت  ن��ی،  بهدا علیرضا  قبل��ی  اثر 
بع��اد بدون تذهی��ب طال بوده  ب��ا همین ا

اس��ت .
هنرمندخوش��نویس  بهدان��ی  علیرض��ا 
اه��ل  13۵0و  س��ال  متول��د  بیرجن��دی 
اس��ت که کتابت  بیرجند  بهدان  روس��تای 
بزرگترین قرآن ملی ایران، کتابت کوچک-
ترین قرآن ط��ال دنی��ا و بزرگترین تابلوی 
نقاش��ی خط ای��ران در س��ال 91 از جمله 

هنرآفرینی های اوس��ت.
بزرگترین قرآن دس��ت نوی��س مطالی جهان 
همزم��ان با میالد امام رض��ا)ع( رونمایی و به 

موزه آستان قدس رضوی اهدا شد.

بزرگتری�ن قرآن دس�ت نویس مطالی 
جهان در بیرجند کتابت شد

 زائران كاروان حج تمتع حضرت زهراء ش��یراز با 
هماهنگي كمیته امداد امام خمیني جهیزیه سه 
دختر یتیم زیر پوش��ش را تامین كردند و آنها را 

به خانه بخت فرستادند.
 به گزارش پایگاه اطالع رس��اني حج وابسته 
به بعث��ه مقام معظم رهبري، كاروان حج تمتع 
حضرت زهرا)س( شیراز در ماه مبارك رمضان 
س��ال جاري با هماهنگ��ي كمیته ام��داد امام 
خمیني توانس��تند جهیزیه س��ه تن از ایتام را 

تامی��ن كنن��د.
 زائ��ران حج تمتع كاروان حضرت زهراء ش��یراز 
كه دو سال گذشته نیز در اقدامي مشابه كمك هایي 
براي تامین جهیزیه ایتام تهیه كرده بودند، امسال با 

هماهنگي كمیت��ه امداد امام خمین��ي، بیش از ۵0 
میلیون ریال براي تامین جهیزیه س��ه تن از سادات 
جم��ع آوري كردند و عالوه بر آن، وس��ایل مورد نیاز 
جهیزیه این سه یتیم تحت پوشش كمیته امداد امام 

خمیني را نیز تامین كردند.
 این زائران كه توانس��تند س��ه ت��ن از ایتام 
را راه��ي خانه بخ��ت كنند، پ��س از ثبت نام در 
كاروان خ��ود تا امروز بیش از 2۸ ختم قرآن نیز 
ت��الوت كرده اند. مدیر كاروان مذكور كه مایل به 
انتش��ار نام خود نبود، تاكید كرد: هر شب جمعه 
پیامك هایي به زائران كاروان ارسال مي شود و هر 
كدام از آنها كه مایل باش��ند یك جزء از قرآن یا 

بیشتر را تالوت مي كنند
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هم اندیشی

اتحاد اسالمی

گفتم گفت

لغت نامه

اگر به دالیلی بازداش��ت شدید و 
در بازداشتگاه یا مرکز شرطه )همان 
کالنتری( هستید یا به دلیل تصادف 
خود و دیگری در بیمارس��تان بسر 
م��ی برید و ی��ا در هر ج��ای دیگر 
تنها هس��تید،، بدون حضور نماینده 
سازمان حج یا مدیر کاروان از امضا 
کردن برگه هایی که هیچ اطالعی از 

محتوای آن ندارید خودداری کنید

طواف كردم، نماز طواف خواندم، 
س��پس چند لحظ��ه اي ب��راي رفع 
خس��تگي در شبس��تان دور كعب��ه 
نظاره گ��ر طواف دیگران گش��تم. به 
ذهنم رس��ید: همه منظومه شمسي 
به دور خورش��ید مي گردند؛ و ما… 
دور كعبه مي گردیم. ناگهان سوزي 
در دل��م افتاد كه نج��واي آن چنین 
 بود؛ اله��ي! باره��ا دورت بگردم…
عبدالقدوس موح��دي مدیر كاروان 
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اینجا، فضایی است که برای انعکاس 
دلنوش��ته ها، خاط��رات، تجربیات و 
عکس های دیدنی زائران از سفر حج 

اخصتصاص یافته است. 
از  را  خ��ود  مطال��ب  می توانی��د 
طری��ق پیامک و یا از طریق پس��ت 
الکترونیک نش��ریه برای ما ارس��ال 

کنید.

گفت�م : تفاوت اخ�الق دینی و 
اخالق سكوالر در چیست؟ 

گف�ت : اخالق س��كوالر، اخالقی 
اس��ت كه بر پایة جدایی از دین مبتنی 
ش��ده اس��ت. برخی ب��ر آن بوده اند كه 
جدا از پدیدة وحی، خدا و دین، نظامی 
اخالقی بنا نهندك��ه به این نوع اخالق، 
اخالق سكوالر گفته می شود، در حالیکه 
سرچش��مة اخالق دینی، دین و وحی 
الهی و ش��ریعت آسمانی است و منشأ 
اخالق غیر دینی، افكار و عقاید بشری 
اس��ت. اخالِق دینی یگانه اس��ت؛ زیرا 
یَن ِعْنَد  دین حق یكی اس��ت: ِإنَّ الدِّ
اهلّلِ اْلِْس�الُم، اما دارای مراتب اس��ت. 
گرچه گاهی در لفظ، تعّدد ادیان و تعّدد 
پیامبران استعمال می شود، اما همة انبیا 
مسیر واحدی را دنبال می كردند و دین 
در مس��یر تاریخ بشری، مراحل تكامل 
خود را طی كرده تا به پیامبر اسالم )ص(  
رسیده كه كامل ترین مرتبة دین است 
و مجموعة قوانین مورد نیاز بشر، برای 
همیشة تاریخ، در آن تدوین شده است.

بیت االحزان
در گذشته، داخل قبرستان بقیع، 
در نزدیکی قبور امامان معصوم مسجد 
کوچک��ی ب��وده که به بی��ت االحزان 
شهرت  داشته است و در کتب تاریخی 
قرون  آغازین اس��المی از آن یاد شده 
اس��ت.  بر اس��اس آنچ��ه در برخی از 
منابع آمده،  این جا محل س��وگواري 
حضرت فاطمة زهرا  در اندوه از دست 
دادن پدر  ش��ان و ظلم هایی بوده که 

در حق  همسرش روا داشتند

عکس روز

مدینه منوره - مسجد النبی )ص(                                            عکس: کمال الدین شاهرخ

شاهد

ب��اران می آمد. روی س��نگ قبر 
نوشته بود »شهید مصطفی احمدی 
روش��ن« از خواب پری��دم. مصطفی 

ازم خواستگاری کرده بود،
ولی هنوز عقد نکرده بودیم. بعد از 
ازدواج خواب��م را برایش تعریف کردم. 

گفت »بادمجان بم آفت نداره.«
ولی یک بار خیل��ی جدی پاپی 
او ش��دم که »کی ش��هید می ش��ی 

مصطفی؟«
مکث نکرد، گفت »سی سالگی«! 
باران م��ی بارید ش��بی که خاکش 

می کردیم... 

z a e r n e w s . i r

ضیافت الهی
در مراس��م و مناس��ك حج كه آنجا هم سخن از ضیافت است، آنجا سخن از 
طلب نیس��ت ]بلكه[ س��خن از عطا است.  آنجا نمي گوید از من بخواه، آنجا 
خواس��ته ها را عطا مي كند. گرچه هر خواسته اي و هر عطایي به هم آمیخته 
اس��ت؛ یعني هر مرتبه اي از عطا خواس��ته اي را هم به همراه دارد: »الحمد 
هلل … الذي التنقض خزائنه و التزیده كثرة العطاء إال جودًا وكرمًا«؛ 
انسان هر چه از  خدا دریافت  بكند تشنه تر مي شود. اول نمي داند ازخدا چه 
بخواهد؛ چون نمي داند در دستگاه خدا چه هست وقتي رخي نشان داد ]و[ 
چیزهایي را از پشت پرده دید، آن گاه سؤال تولید مي شود، درخواست ظهور 
مي كند.  هر مرحله اي ازعطا و بخشش یك مرتبه اي از درخواست و خواهش 
را در انسان زنده مي كند.                                 آیت اهلل جوادی آملی

مدینه  - باب العوالی شارع علی بن ابیطالب )ع(  
هتل قصر الدخیل
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 میگرددم دو دیده پریشان و جان غریب 
 یارب! بقیع، قطعه ای از آسمان توست

 این محرمان پردگی عرش ذوالجالل 
 می گردد آسمان، به طوافی همیشگی 
یارب كرامتی! كه زنم بوسه بر بقیع

در منظری كه نیست به هفت آسمان غریب
پیچیده در غبار زمین و زمان، غریب

اینسان فتاده اند در این خاكدان، غریب
بر این مدار غربت و بر این مكان، غریب

سر را نهم به خاك و بگریم بر آن، غریب

بقیع غریب

حسین اسرافیلی 
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