
قدر نماز جماعت
در ایام حج

اکنون که خداوند سبحان، در ایام 
پ��ر برکت ماه ح��ج، رخصت داده 
تا در وادی مق��دس حضوریابیم، 
شایس��ته اس��ت از ای��ن فرصت 
بهتری��ن به��ره را ببریم. مجموعه 
روایات پیش��وایان دی��ن، فرصت 
های��ی خاص را معرف��ی می کند 
که در مسجدالنبی و مسجدالحرام 
برای زائران فراهم می شود و باید 

قدر دانست.  ادامه در صفحه 2 

نماینده ولی فقیه و سرپرس�ت حج�اج ایرانی با جناب 
آقای اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت همراه با جمعی 
از علماء و مس�ئوالن بعثه مقام معظم رهبری و سازمان 
ح�ج و زیارت ب�ا حض�ور در دفاتر نماین�دگان مراجع 
عظام تقلید حضرات آیات مکارم ش�یرازی، موس�وی 
اردبیلی، سیس�تانی، ش�بیری زنجانی، حکیم، فیاض، 
نوری همدانی، س�بحانی، صافی گلپایگانی، حس�ینی 
حائری، ش�اهرودی و جوادی آملی در مورد مس�ائل و 

امور فرهنگی حج تبادل نظر کردند.
حجه االسالم و المسلمین سیدعلی قاضی عسکر با 
اش�اره به صمیمیت موجود بین بعثه مقام معظم رهبری 
و بعثه مراجع عظام اظهار داش�ت:  بعثه مراجع عظام و 
بعثه مقام معظم رهبری همه دارای یک هدف هستند و با 
همراهی و صمیمیت موجود تالش می کنند تا در خدمت 

زائران بیت اهلل الحرام باشند. 

وی با اشاره به برنامه ریزی جهت برگزاری باشکوه دعای 
کمیل در شب جمعه در بین الحرمین، حضور فعال نمایندگان 
مراجع عظام در این مراسم را باعث شکوه و عظمت بیشتر 
آن دانست. سرپرست حجاج ایرانی از جدیت رئیس سازمان 
حج و زیارت در ارائه خدمات مناس�ب به زائران ایرانی گفت: 
آقای مهندس اوحدی و همکاران پرتالش ایشان نهایت سعی 
خود را به کار می گیرند که خدمات به زائران با کاهش هزینه و 

افزایش کیفیت ادامه یابد. 
آق�ای اوحدی نیز گفت: ب�ا راهنمایی نماینده ولی فقیه، 
کمیسیون مسکن در تالش است تا در ایام حج مسکن عمره و 

حج سال آینده را با قیمت پایین و کیفیت باال تهیه کند. 
نمایندگان مراجع عظام نیز با اشاره به آرامش موجود 
سال جاری در خدمت رسانی به زائران از مساعدت های 
اجرائی و فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج 

و زیارت قدردانی کردند. 

گرامیداشت هفته دفاع مقدس
با حضور جانبازان در مدینه منوره
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مقام معظم رهبری
حج باید مظهر بروز اراده و عزم راس�خ امت اس�المی علیه 
كارهائی باشد كه به وحدت امت آسیب میزند، یا به پیشرفت 
امت آس�یب میزند، یا به پرچم برافراش�ته ی اسالم در میان 
ام�ت كه امروز بحمداهللهَّ جمهوری اس�المی این پرچم را در 

دستان قوی خود دارد، میخواهد ضربه ای وارد كند. 
خطاب به کارگزاران حج1388 

zaer newspaper

زیارت که می روی...
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معنویت

هم اندیشی
اتحاد اسالمی

سفارش مراجع عظام تقلید
 درباره همکاری نزدیک
 با بعثه مقام معظم رهبری

  سرمقاله

شماره 
7



توصیه سفیر ایران در عربستان به زائران :

از بحث های تفرقه انگیز دوری کنید

تحریم های بانکی و دارویی علیه ایران “غیرانسانی” است
رئی��س جمهور در دیدار رئیس جمه��ور اتریش گفت: تحریم و تهدید در 
برخ��ورد با ملت ه��ا هرگز قابل پذیرش نبوده و جمهوری اس��المی ایران 
تحریم های یکجانبه اروپا علیه ملت ایران را در مسیر حل و فصل مسائل 

مضر و ناکارآمد می داند.

سرمقاله

قدر نماز جماعت
در ایام حج

ادامه از صفحه1
)ع(  عل��ی  حض��رت 
دنی��ا  »در  فرمای��د:  م��ی 
چه��ار عم��ارت از كاخه��ای 
مس��جدالحرام  ن��د:  ا بهش��ت 
 ،) )ص   ، لنبی  مس��جدا  ،
و  المق��دس  بی��ت  مس��جد 
)وس��ائل  كوف��ه«  مس��جد 

الش��یعه ، ج 3، ص 545(.
ز جمله مصادیق فرصت   ا
ز  نم��ا ی��ی  برپا شناس��ی، 
لنبی و  جماع��ت در مس��جدا
پیامبر  اس��ت.  م  لحرا مسجدا
ی��د:  مي فرما )ص(  ك��رم  ا
ز  نم��ا ب��راي  ك��ه  »كس��ي 
مس��جد  س��وي  به  جماع��ت 
بر هر قدمي  م��ي رود، در برا
وند  خدا رد،  م��ي دا ب��ر  ك��ه 
به وي  ر حس��نه  هزا هفت��اد 
)وس��ائل  مي دهد«  پ��اداش 
 . ) 371 4، ص  لش��یعه، ج  ا

فرموده  ایش��ان همچنی��ن 
اند که » نماز در مسجد من با 
ده هزار نماز در مس��اجد دیگر 
برابر اس��ت؛ مگر مسجدالحرام 
كه نماز در آن با صدهزار نماز  
برابر است )وس��ائل الشیعه، ج 

3، ص 536(. 
همچنی��ن حض��رت ام��ام 
ان��د:  فرم��وده  )ع(  باق��ر 
»كس��ی كه نمازواجبی را در 
آورد،  جای  به  مس��جدالحرام 
نمازهای��ی  تمام��ی  خداون��د 
راك��ه از آغ��از تكلی��ف بر او 
واجب ش��ده و نی��ز نمازهایی 
را ك��ه تا پای��ان عمر به جای 
كند«  م��ی  قبول  آورد،  م��ی 
)وس��ائل الش��یعه ، ج 3، ص 
536(. ام��ام ص��ادق )ع( نیز 
وارد  »چ��ون  ان��د:  فرم��وده 
مس��جد الحرام شوی ، با پای 
برهن��ه و آرامش و قار به این 
مكان داخل ش��و، كسی كه با 
حال خش��وع به مسجدالحرام 
گناهان  خداوند  ش��ود  داخل 
او را م��ی آم��رزد« )وس��ائل 

الش��یعه ج 9ص 321(.
چنین  قدرش��ناس  پ��س 
ش��یم  با بزرگ��ی  فرص��ت 
دس��ت  ز  ا ن  س��ا آ ا  ر ن  آ و 

ندهی��م.
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س��ید محمدجواد رس��ولی محالتی در 
حاش��یه مراس��م اس��تقبال از نماینده 
ولی فقیه و سرپرس��ت حج��اج ایرانی در فرودگاه 
مدینه منوره، با بیان این مطلب گفت: زائران برای 
تقویت بع��د وحدت آفرینی حج بای��د از آنچه که 
مایه وهن جهان اس��الم و میهن عزیزمان اس��ت 

خودداری کنند.    
سفیر ایران در عربستان سعودی افزود: جهان 
اس��الم با مش��کالت بس��یار زیادی روبرو است و 
کشورهای اسالمی بحران های زیادی را پشت سر 
می گذارند و متاس��فانه این مش��کالت باعث شده 
که مردم این کش��ورها تح��ت تاثیر این تحوالت، 
مظلوم واقع ش��وند و گرفتاری های زیادی داشته 
باشند. از این رو حج امسال باید تجلی وحدت در 
میان مس��لمانان و جهان اسالم باشد تا در پرتوی 
این وحدت بتوانیم خواست دشمنان را کمرنگ و 

بی تاثیر کنیم.
از مس��ئوالن  با قدردانی  رس��ولی محالتی 

کش��ور میزب��ان گف��ت: دول��ت دکتر حس��ن 
روحانی ن��گاه مثبت��ی برای توس��عه روابط با 
عربس��تان س��عودی دارد که امیدواریم حجاج 
کش��ورمان در عم��ل بتوانند ای��ن عالقمندی 
و توس��عه رواب��ط را در جهت ایج��اد اتحاد و 

وحدت میان مس��لمانان نش��ان دهند. 
س��فیر ایران در عربستان سعودی همچنین با 
اش��اره به برخی مقررات جدید عربستان سعودی، 
از زائران کش��ورمان خواس��تار ش��د تا نسبت به 
رعایت مقررات و حساس��یت های کش��ور میزبان 

اهتمام داشته باشند.
رس��ولی محالتی در این ب��اره گفت: زائران به 
محدودیتی که برای همراه داش��تن حداکثر مبلغ 
5 هزار دالر وضع شده است دقت کنند. همچنین 
در بحث به همراه آوردن داروهای ش��ان نیز دقت 
داش��ته باش��ند که با نظر پزش��کان معتمد مرکز 
پزشکی حج و زیارت، داروهای مجاز از نظر کشور 

عربستان را همراه خود بیاورند.

سفیر جمهوری اسالمی ایران در عربستان سعودی گفت: حج امسال می تواند عاملی برای ایجاد 
اتحاد میان مسلمانان و رفع اختالفات و همکاری در جهت حل مشکالت جهان اسالم باشد. 

امیدواریم زائران ایرانی نیز در این جهت گام بردارند و از بحث های تفرقه انگیز که خواست 
دشمنان جهان اسالم است، دوری کنند.

سفیر ایران 
در عربستان 

سعودی 
همچنین 

با اشاره به 
برخی مقررات 
جدید عربستان 

سعودی، 
از زائران 
کشورمان 

خواستار شد تا 
نسبت به رعایت 

مقررات و 
حساسیت های 

کشور میزبان 
اهتمام داشته 

باشند

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی شب گذشته با 
حضور در محل اقامتگاه زائران کرمانی که در زمان عزیمت 
به مدین��ه منوره به دلیل نقص فن��ی هواپیما و همچنین 
آس��یب دیدگی تعدادی از زائران، س��اعاتی را در فرودگاه 
کرمان ماندگار شده بودند، از آنها دلجویی نمود و برای چند 
نف��ر از زائران کرمانی که در اثر آس��یب دیدگی با چند روز 

تاخیر به مدینه اعزام می شوند دعا کرد.
هواپیماي 747 ش��ركت هواپیمایي ماهان به شماره 
پرواز 5۰7۰ كرمان به مقصد مدینه منوره ساعت 15:15 
دوش��نبه اول مهر ماه، قبل از برخاستن در باند فرودگاه 
دچار نقص فني ش��د كه با مهارت خلبان آن كنترل شد 
اما ضربات ناش��ي از توقف هواپیما، آسیب دیدگی هایی 
در تع��دادی از زائران ایجاد کرد که منجر به تعویق زمان 

اعزام شان به مدینه منوره شد.
س��ایر زائران كرماني كه در پي حادثه عصر دوشنبه 

اول مهر ماه از اعزام به سرزمین وحي بازمانده بودند نیز 
همان ش��ب از ف��رودگاه کرمان با ی��ك فروند هواپیماي 
شركت ماهان به مدینه منتقل شدند. نماینده ولی فقیه 
و سرپرست حجاج ایرانی شب گذشته با حضور در محل 
اقامت��گاه این زائ��ران کرمانی، از آنه��ا دل جویی نمود و 
گفت: خداوند ش��ما را دوست داشته که به این سرزمین 

دعوت کرده است.
حجت االس��الم والمسلمین س��ید علی قاضی عسکر 
افزود: خداوند را ش��کرگزار هستیم که حادثه هواپیمای 
حام��ل زائران کش��ورمان در ف��رودگاه کرم��ان به خیر 
گذشت. از اولین لحظه ای که خبر آسیب دیدگی تعدادی 
از زائران را دریافت کردیم نگران بودیم و برای همگی تان 

دعا کردیم.
نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی به زائران 

سفارش کرد تا قدردان این سفر معنوی باشند.

حضور سرپرست حجاج ایرانی در اقامتگاه زائران کرمانی پرواز 5070؛

مالقات و دلجویی نماینده ولی فقیه از زائران هواپیمای سانحه دیده



بانوان مي توانند در سه نوبت
به زیارت روضه نبوي بروند

رئی��س كل امور حرمی��ن ش��ریفین از اختصاص 
یافتن س��ه نوبت به زائ��ران زن براي زیارت روضه 
شریفه نبوي)ص( خبر داد و اظهار داشت: از طریق 

مسیرهاي خاص، ورود و خروج صورت مي گیرد.
شیخ عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس رئیس 
كل امور مس��جدالحرام و ح��رم مطهر نبوي )ص( 
اع��الم كرد: خدمات��ي كه به زائران ارائه مي ش��ود 
ش��امل راهنمایي از طریق برخي مدرسان به زبان 
عرب��ي زبان ه��اي دیگر در مناط��ق مختلف حرم، 
فراهم ك��ردن ویلچرهاي مخصوص زائران مس��ن 
و معل��ول، فراهم كردن آب زم��زم از مكه مكرمه 
به میزان 3۰۰ ت��ن در روز كه از طریق تانكرهاي 
مخصوص حمل مي ش��ود، توزی��ع 13 هزار كلمن 
آب زمزم س��رد در داخل حرم مطهر نبوي )ص( و 

تامین 4۰ مخزن آب سرد در صحنها است.
وي اف��زود: همچنین روزانه س��ه بار صحن هاي 
حرم مطهر نبوي )ص( با خودروهاي ویژه نظافتي با 
مواد پاك كننده و ضد عفوني كننده، نظافت مي شود 
و همچنین نظارت ها در اداره ویژه زنان براي پیگیري 

ورود زنان زائر به روضه شریفه اعمال مي شود.

ظرفیت مطاف به هفتاد ه�زار نفر خواهد 
رسید

ظرفیت صحن طواف به ح��دود 7۰ هزار طواف 
كننده در ساعت خواهد رسید و عرض منطقه موازي 
مسعي در طبقه بام از 21 متر در وسیع ترین منطقه 
و 5 متر در تنگ ترین منطقه به 51 متر خواهد رسید 
كه اثر ملموسي بر راحتي طواف كنندگان و روان تر 

شدن حركت آنها خواهد گذاشت.
به گزارش روزنامه المدینه، اداره كل امور حرمین 
ش��ریفین اعالم كرده است: تالش��هاي خود را براي 
تكمیل س��اخت پل صح��ن جنوبي مس��جدالحرام 
افزایش داده اس��ت كه این پل، صحن ش��رقي را به 
طبقه اول از طریق چهار منفذ متصل مي كند كه با 
پله هاي االرق��م و دو طبقه صفا و بخش فوقاني باب 
اس��ماعیل )ع( آغاز مي ش��ود و به پل اجیاد منتهي 
مي گ��ردد و هدف از این پروژه پایان دادن به ازدحام 
ش��دید در صحن جنوبي اس��ت كه ای��ن كار فضاي 

بیشتري براي حركت زائران ایجاد مي كند.

صدور قبض علی الحساب برای مشترکان مخابرات
داود زارعیان معاون شرکت مخابرات ایران گفت:  تا پنجم 
مهر ماه منتظر تصمی��م وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
برای اع��الم نرخ های مخابراتی خواهیم ماند. در صورتیکه 
تعرفه ای رسما به ما ابالغ نشود برای قبوض جدید مشترکان 

تلفن ثابت و همراه نرخ علی الحسابی را اعالم خواهیم کرد.

z a e r n e w s . c o m
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حضرت آیت اهلل جوادی آملی
 جنب حرم،  هتل دارالرحمه

0595975376 - 0595976287 -0565587628

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

0543137774 - 0569700152 

حضرت آیت اهلل حائری
العزیات، شرق مسجد بالل مقابل ساختمان ابوحمدون

0563767068

حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی
 العزیات، پشت مسجد بالل - 0541654188

حضرت آیت اهلل حکیم 
 العزیات، شرق مسجد بالل

0535528966 - 0503802499 - 0530932503

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

0545736847

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

0583402149 - 0503102056

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 بالل، منزل حسن مسلم الزیر

0553703117 - 8224739 

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

0531971107 -0505321429

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

صالح  0532832235

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

0532346108 

حضرت آیت اهلل وحید خراسانی
 العزیات، خلف مسجد بالل 0507658603 - 0507658016 - 0508179154 - 0508179085

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

سرپرس��ت حجاج ایرانی با تبریک فرا رس��یدن هفته دفاع مقدس خدمت به جانبازان و خانواده 
شهدا را افتخار بزرگی برای خود و خدمتگزاران به کاروان جانبازان دانست و گفت: افتخارات امروز نظام 
جمهوری اسالمی ایران نتیجه تالش، ایثار و افتخاراتی است که شهدا، خانواده شهدا، ایثارگران، آزادگان 

و عزیزان جانباز و همسران فداکار آنان رقم زده اند.
حجت االسالم و المسلمین سید علی قاضی عسکر با مرور حوادث تاریخ صدر اسالم به شباهت های نهضت 
رسول مکرم اسالم و انقالب اسالمی اشاره کرد و اظهار داشت: شباهت های فراوانی میان انقالب اسالمی ما 
و نهضت رسول مکرم اسالم )ص( وجود دارد. روزی که پیامبر )ص( رسالت خود را آغاز کرد یاور و مدافعی 
نداشت و نقطه امیدی برای پیروزی پیامبر )ص( نبود. کسی فکر نمی کرد روزی رسول گرامی اسالم موفق 

شود دروازه های جهان را به سوی اسالم بگشاید و دنیا در تسخیر اسالم باشد.
وی افزود: هم اکنون بیش از 1.5 میلیارد مس��لمان در پرتو ش��عاع نورانی اس��الم زندگی می کنند 
انقالب اسالمی ایران نیز با تمامی مشکالت و حوادث گوناگون فشار نظامی و اقتصادی دشمنان به برکت 
مجاهدت های شهدا و فداکاری جانبازان روز به روز قدرتمندتر می شود و بیشتر در دل و جان شیفتگان 

اسالم ناب محمدی قرار می گیرد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با ذکر روایتی بهشت را پاداش حج گزار دانست و خطاب به 
جانبازان گفت: ش��ما بر اساس آیه شریفه “ِإنهَّ اللهَّ�َه اْشَترَ ٰی ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن أَنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم ِبَأنهَّ 

َلُهُم اْلَجنهََّة” قبل از حج، بهشت را پاداش گرفته اید چراکه بهترین سرمایه خود را اهدا کرده اید.
)در شماره آینده نشریه زائر گزارش زیارت جانبازان از اماکن مقدس مدینه را خواهید هم خواند.(

گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس

با حضور جانبازان 
در مدینه منوره

در دومین روز از هفته دفاع مقدس، در مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه در 
امور حج و زیارت، مهندس اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت، جانبازان عزیز و 

خانواده هایشان، یاد شهدای انقالب اسالمی و امام شهدا گرامی داشته شد.

گــــــــــــزارش



سرآغاز توبه
امام حس��ن )ع( فرمودند: تقوا و پرهیزكاری سرآغاز هر توبه ای، و سّر 
ه��ر حكمتی، و ش��رف و بزرگی هر عملی اس��ت، و هر ك��ه از با تقوایان 

كامیاب گشته به وسیله تقوا كامیاب شده است.
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اگر همس��فر و هم اتاقي زائر خوش اخالق نباشد، 
بیش از اندازه برغم غربت و درد هجران و فراقش 
مي افزاید؛ این دور از انصاف است که انسان سبب 
اندوه بیش��تر یا غصة فزون تر، یا احس��اس غربت 

شدید تر گردد.
گرچه خ��ود زائر در غرب��ت و در فضاي فراق 
است، ولي باید به خاطر خدا و براي زدودن اندوه 
همس��فران، با رویي گشاده و به کاربردن سخنان 
محبت آمیز با آنان برخورد کند تا عالوه بر زدودن 
رنج س��فر رضایت حضرت حق را نیز جلب نماید 
و یقینًا برخورد با چهرة باز و خندان سبب زدوده 
شدن غم و غصة دیگران مي شود. ُحسن خلق، مرام 
انبیا و اولیا و طریقة امامان و عاشقان خداست. در 
این زمینه، روایات بس��یار مهّمي از پیامبر بزرگوار 
اسالم )صّلي اهلل علیه وآله( نقل شده است که در 

زیر، چند نمونه از نظرتان مي گذرد:
ِخیَمئ«؛   »ُحْسُن اْلِبْشِر َیْذَهُب ِبالسهَّ

»گش��اده رویي و خوش خلقي کین��ه را از دل 
مي زدای��د و حقد و دش��مني را از آیینة قلب پاک 

مي کند«.
»االقتصاُد ِنصُف  العیش، َوُحس�نُ الُخلِق 

ِنصُف  الدیِن«؛ 
و  زندگ��ي  و  مع��اش  نص��ف  روي،  »میان��ه 

خوش اخالقي، نصف دینداري است«.
»إنهَّ ُحس�نُ الُخُلِق لیذی�ُب الخطیئة َکما 

مُس اْلَجِلید«؛   َتذیُب الشهَّ
»به راس��تي که خ��وش اخالقي گن��اه را آب 

مي کند، چنانچه خورشید یخ را ذوب مي کند«.
»َثاَلٌث ُیْصِفیَن ُودهَّ اْلَمْرِء ِلَِخیِه اْلُمْس�ِلِم 

�ُع َل�ُه ِف�ي  َیْلَق�اُه ِباْلُبْش�ِر ِإَذا َلِقَی�ُه َوُیَوسِّ
اْلَمْجِل�ِس ِإَذا َجَل�َس ِإَلْی�ِه َوَیْدُع�وُه ِبَأَحبِّ 

اْلَْس�َماِء ِإَلْیه «؛ 
»سه چیز نشان دهندة محبت و دوستي انسان 
به برادر مسلمانش است، یکي اینکه هنگام دیدار 
او خوش��رو و بّش��اش باش��د، و دیگر اینکه چون 
نزد او بنش��یند، برایش جا بازکند تا بتواند راحت 
بنش��یند، و او را با نامي که ن��زدش محبوب تر از 

دیگر نام هاست، صدا کند.
امام باقر )علیه السالم( مي فرماید:

مردي خدمت رسول خدا )صّلي اهلل علیه وآله( 
آمد و عرض كرد: اي پیامبر خدا! مرا به سفارشي 
و وصیت��ي میهمان ک��ن. آن حض��رت در ضمن 

سفارش هاي خود فرمود:
»اْلَق َأَخاَك ِبَوْجٍه ُمْنَبِسط«؛  

»با ب��رادر دیني خود، با چهرة  گش��اده دیدار 
کن«.

w انتقادپذیري
زائر باید بداند که او و دیگر مردم و همسفران 
و کاروانیان، همه ممکن است اشتباه کنند و مقام 
مصونی��ت و عصمت از خطا، ویژة چهارده معصوم 

)علیهم السالم( است.
بنابراین اگر در طول سفر، یا در انجام مناسک 
دچ��ار خط��ا و اش��تباه در رفتار یا انجام مراس��م 
عبادي حج ش��د، به حکم دین، پذیراي اعتراض، 
نقد و انتقاد باش��د؛ چرا که »انتق��اد« در صورتي 
که مورد قبول واقع ش��ود، س��بب هدایت و رشد 
شده، رهایي از خطا و پاک شدن از آلودگي و رفع 

اشتباه را به دنبال دارد.

کلید محبت  در دستان حاجی خوشرو

گرچه خود 
زائر در 
غربت و 

در فضاي 
فراق است، 
ولي باید به 
خاطر خدا 

و براي 
زدودن 

اندوه 
همسفران، 

با رویي 
گشاده و به 

کاربردن 
سخنان 

محبت آمیز 
با آنان 

برخورد 
کند

استاد حسین انصاریان

زائر باید به این معنا توجه داشته باشد که همسفران و مردمي که در طول زیارت و مناسک حج با 
آنان برخورد مي کند، همه و همه وطن را به قصد عبادت ترک کرده و در دایرة دوري و فراق از 

اهل و عیال و آشنایان و دوستان قرار گرفته و گرد و غبار غربت و دل تنگي به چهره دارند

ارتباط مستقیم حجاج ایراني 
با رئیس سازمان حج

به گزارش زائر، روابط عمومي 
س��ازمان حج وزیارت در راستاي 
ارج نه��ادن ب��ه نقط��ه نظرات، 
پیش��نهادات و انتق��ادات زائران 
و حجاج محت��رم وهمچنین در 
جهت حركت به س��مت هرچه 
بهینه تر ش��دن ارائ��ه خدمات به 
درنظرگرفتن  براس��اس  زائ��ران 
خواسته هاي این عزیزان اقدام به 
توزیع صندوقه��اي ویژه دریافت 
انتقادات و پیش��نهادات از طریق 
ارتباط مستقیم با رئیس سازمان 

حج وزیارت نموده است.
ل��ذا از زائ��ران عزی��ز ایراني 
تقاض��ا میگردد هر گون��ه انتقاد، 
پیش��نهاد، نقطه نظر و شكایات 
خود را درخصوص خدمات ارائه 
شده توسط سازمان و نیز عملكرد 
عوام��ل كاروانه��ا و هتله��ا و…

در ای��ن صندوقهاكه در هتلهاي 
محل اقامتش��ان نص��ب گردیده 
است بیاندازند تا ضمن رسیدگي 
به درخواستهاي ایشان این نقطه 
نظرات چراغ راه��ي براي بهبود 
هرچه بهت��ر ارائه خدم��ات این 

سازمان در آینده گردد.

كاروان  روحانیون  نشست 
در مدینه برگزار ش�د

دومین نشست هم اندیشي 
روحانیون كاروان ها در س��الن 
اجتماع��ات بعثه مق��ام معظم 
من��وره  مدین��ه  در  رهب��ري 

برگزار ش��د.
ب��ر  نشس��ت  ای��ن  در 
متنوع  فعالیت هاي  ض��رورت 
تاكی��د  فرهنگ��ي   - تبلیغ��ي 
دس��تورالعمل هاي  و برخ��ي 
جلس��ه  ای��ن  در  اجرای��ي 
در  و  ش��د  داده  توضی��ح 
كاروان ها  روحانیون  نهای��ت 
از  اس��تفتائات  آخری��ن  ب��ا 
در  تقلی��د  مراج��ع  محض��ر 
آن  اعم��ال  و  ح��ج  زمین��ه 

تب��ادل نظ��ر كردن��د.
ب��ا  زائ��ران  ك��ردن  آش��نا 
فرهن��گ و آداب زیارت، دوري 
از رفتارهاي تفرقه افكن و توجه 
به مس��اله وح��دت از مهم ترین 
توصیه هاي بود كه به روحانیون 

كاروان ها ارائه شد.

اخــــــــــلاق
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در عصر رس��ول خدا)ص(، مالك ایمان، ش��هادت به س��ه چیز بود: توحید، نبوت 
و معاد. اگر كس��ي به این س��ه مس��ئله اعتراف مي كرد، او را مس��لمان مي شمرد، 
بنابراین، همه فرق اس��المي كه بر این س��ه اصل، ایم��ان دارند، همگان در حدود 
ایم��ان وارد ش��ده اند. پیامب��ر)ص(، امیرمؤمنان را ب��ه جنگ خیبریان فرس��تاد. 
علي)ع( چند گام به س��مت خیبر رفت س��پس از آن نقطه صدا زد: یا رس��ول اهلل 
نبرد با خیبریان تا چه حدي اس��ت؟ فرمود: »حّتی یش��هدوا أن ال إله إاّل اهلل و أّن 

محّمدًا رس��ول اهلل«.
البته یك رش��ته مس��ائل در اس��الم، حالت ضروري و بدیهي پیدا كرده مانند 
خاتمیت پیامبر و جس��ماني بودن معاد، و یا جس��م نبودن خدا و محبت و دوستي 
خاندان رس��الت. هرگاه كس��ي یكي از آنها را منكر ش��ود، از آن نظر كه انكار آنها 
در نظر منكر، مالزم با انكار یكي از اصول س��ه گانه است، چنین فردي از محدوده 

اس��الم، بیرون مي رود.
پیامبر گرامي)ص(، هنگامي كه از مردم، اعتراف به ایمان مي گرفت، هرگز از آنها 

سؤال نمي كرد كه:
� آیا به زیارت قبور انبیا و اولیا مي روید یا نه؟

� آیا به اولیا توسل مي جویید یا نه؟
امثال اینها یك رش��ته مس��ائل فقهي و یا كالمي هستند كه در كتاب  هاي فقهي 

مطرح مي شوند. اثبات و نفي آنها، ارتباطي به كفر و ایمان ندارد.
آیا طلب ش�فا از امام و نبي)ص( ش�رک اس�ت؟ چگونه مي گویید:  اي امام 
عزیز! فرزند ما را شفا بده! درحالي که شافي خداست و این نوعي شرك است؟

پاسخ:
در گذش��ته، یادآور ش��دیم كه مالك توحید و ش��رك در دس��ت ما نیست كه 
كاري را عی��ن توحید و كار دیگر را ش��رك قلمداد كنیم، بلكه براي خود، معیار و 
میزاني دارد كه باید كارها با آن معیار س��نجیده شود و ما این معیار را با دو مثال 
روش��ن مي كنیم. قرآن مجید، تدبیر جهان آفرینش، از جمله شفاي بیماران، را به 
خود خدا نس��بت داده است، و منحصر به او شمرده است، و در سوره  هاي مختلف 
مي فرماید: »ُیَدبُِّر اْلَْمَر«؛ »اوس��ت كه جهان را اداره مي كند«. )یونس: 3 و 31؛ 

رعد: 2؛ س��جده: 5(
ول��ي درحالي ک��ه تدبی��ر را منحصرًا از آن خ��ود مي داند، در س��وره النازعات 
مي فرماید: »َفاْلُمَدبِّراِت َأْمرًا«؛ »پس به آن تدبیرکنندگان کارها � فرش��تگاني � 
که تدبیر امور خلق مي کنند« )نازعات: 5(، مس��لمًا در قرآن تناقض نیس��ت. خود 

ق��رآن مي فرمای��د: 
»َو َلْو كاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اهللهَِّ َلَوَجُدوا ِفیِه اْخِتالفًا َكِثیرًا« )نساء: 82(

آیا در قرآن نمي اندیش��ند؟ و اگر از نزد غیر خدا مي بود در آن ناس��ازگاري 
و ناهمگوني بس��یار مي یافتند. ولي تفس��یر هر دو آیه این اس��ت: تدبیر مستقل 
و غیر وابس��ته به جایي، از آن خداس��ت. اما به حكم اینک��ه این جهان، جهاِن 
اس��باب و مسّببات اس��ت، یك رشته مدبرهایي هس��تند كه به اذن خداوند در 
تدبیر جهان و ارس��ال ارزاق به بش��ر مؤثرند و فرشتگاني براي این كار، گمارده 

شده اند.
 مدّب��ر بودن اینها منافاتي با انحصار تدبیر به خدا ن��دارد، زیرا اینها جنود الهي و 

كارگزاران عالم آفرینش به اذن خدا هستند.

وظایف نسبت به همنوع
امام موسی کاظم)ع( فرمودند: نسبت به هم نوع خود 
خیر و نیكی داش��ته باش ، و س��خن خوب و مفید بگو، 

و خود را تابع بی تفاوت و بی مسئولیت قرار مده .
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م��الک
ک�فر و ای�مان

درخواست 
از کارگزاران 
عالم خلقت 
نه تنها شرك 
نیست، بلكه 
عین توحید 
است و با 
آیات قرآن، 
كمال انطباق 
را دارد

مالك ایمان و كفر در اختیار كسي نیست كه 
بتواند آن را الگو قرار دهد و جمعي دیگر 

را مؤمن و جمعي را كافر قلمداد نماید، بلكه 
الگوي آن، سیره پیامبر)ص( است كه در چه 
شرایطي، مؤمن بودن افراد را مي پذیرفت؟

َادب حضور در محضر پیامبر اكرم )ص(
خداي سبحان ش��رط ورود به محضر رس��ول 
اكرم )صل��ي اهلل علیه و آله و س��لم( را اذن و 
دع��وت آن حض��رت بیان ك��رده: “َی�ا َأیَُّها 
الهَِّذی�نَ آَمُن�وا اَل َتْدُخُل�وا ُبُی�وَت النهَِّبيِّ 
... ِإَذا ُدِعیُتْم َفاْدُخُلوا  ِإالهَّ َأن ُی�ْؤَذَن َلُك�مْ
...”، از آنجا ك��ه مجلس آن حضرت، مجلس 
علم و حكمت اس��ت، نه محفل ب��زم و اُنس، 
بنابرای��ن تش��ّرف یافتگان به محض��ر نوراني 
پیامب��ر گرامي )صلي اهلل علیه و آله و س��لم( 
را از اعمال، س��خنان، افكار و خاطراتي كه آن 
حضرت را مي رنجاند نهي فرموده اس��ت: “... 
ِلُكْم َكاَن  َواَل ُمْسَتْأِنِس�یَن ِلَحِدی�ٍث ِإنهَّ ذَٰ

 .” ُیْؤِذي النهَِّبيهَّ
ق��رآن كریم در آیات دیگري نیز، مؤمنان را امر 
به مراع��ات ادب حضور پیامبر گرامي )صلي اهلل 
علیه و آله و سلم( كرده، مي فرماید: اي كساني 
كه ایمان آورده اید! در پیشگاه رسول اكرم )صلي 
اهلل علیه و آله و سلم(، صدایتان را از صداي آن 
حضرت بلندتر نكنید:  از آنجا كه زندگي ومرگ 
پیامبر یكسان اس��ت، اكنون نیز كساني كه به 
حرم آن حضرت مش��رف مي ش��وند، باید ادب 
حضور رسول گرامي )صلي اهلل علیه و آله و سلم( 
را مراعات كنند. اصوال ً انسان وزین با صداي بلند 
سخن نمي گوید، مگر ضرورتي آن را ایجاب كند.

خداوند در پایان ای��ن آیه تهدید مي كند 
ك��ه اگر ادب محض��ر رس��ول اكرم )صلي اهلل 
علی��ه و آله و س��لم( را مراعات نكنید، ممكن 
اس��ت اعمالت��ان حب��ط و باطل ش��ود: “َواَل 
َتْجَه�رُ وا َلُه ِباْلَقْوِل َكَجْه�رِ  َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض 
َأن َتْحَب�َط َأْعَماُلُكْم َوَأنُتْم اَل َتْش�ُعرُ وَن”؛ 
چنانكه مراعات ادب مذكور، نش��اني از تقواي 
دل ب��وده و غفران و پ��اداش الهي را به دنبال 
�وَن َأْصَواَتُهْم ِعنَد  دارد: “ ِإنهَّ الهَِّذیَن َیُغضُّ
رَ ُسوِل اللهَّ�ِه ُأوَلٰ�ِئَك الهَِّذیَن اْمَتَحَن اللهَّ�ُه 
ْغِفرَ ٌة َوَأْجرٌ  َعِظیٌم”.  ْقَوٰی َلُهم مهَّ ُقُلوَبُهْم ِللتهَّ
امتحان تقواي دل و پیروز شدن در این آزمون، از 

پر افتخارترین كمالهاي انساني است.
آن��گاه در ادامه مي فرماید: كس��اني كه ادب 

حضور پیامبر را، كه ش��عار 
اس��ت،  اس��الم  رس��مي 
محترم نمي ش��مارند و از 
راه دور و ب��ا صداي بلند با 
پیامبر سخن مي گویند، از 

ِخَرد برخوردار نیستند.

بصـــــــیرت

حضرت آیت اهلل  جعفر سبحانی



نافرجامی و سعادت
ام��ام محمدباقر)ع( فرمودند: چه بس��ا ش��خص حریص بر امري از امور دنیا، دس��ت یافت��ه و باعث نافرجامي و 
بدبختي او گردیده است ، و چه بسا کسي که براي امري از امور آخرت کراهت داشته و بدان رسیده ، ولي به 

وسیله آن سعادتمند گردیده است .

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 معنويت و ترقي و تعالي روحي 

را براي خود و همراهانتان فراهم آوريد. چه 
بسا در مواردي، كم توجهي يك زائر به اين 

توصيه ها مي تواند شيريني اين سفر معنوي را 
به كام همه تلخ كند. 

توصیه پزشكان
  زائر گرامي، آیا دوس��تان و هم اتاقي هاي 
خ��ود را در جری��ان بیم��اري و داروه��اي 
مصرفي خود قرار داده اید تا در صورت نیاز 
به ش��ما كمك كنند؟   آیا داروهاي خود را 
در محل مطمئن نگهداري مي کنیدتا مفقود 
یا دچار آس��یب نشوند؟  لطفا از دست زدن 
به سطوح آلوده از قبیل پله برقی، آسانسور 
و ... خودداری کنید.   خودتان را در مس��یر 

مستقیم باد کولر قرار ندهید.

تردد خیابانی
هنگام عبور از عرض خیابان ها نهایت دقت 
را داشته باش��ید، حتمًا از محل خط كشي 
و عب��ور عابر تردد كنید چرا كه در غیر این 
صورت و وقوع حادثه ش��ما مقصر شناخته 
ش��ده و راننده ضارب ملزم به توقف نیست.  
كارت شناس��ایي زائ��ر كه به ش��ما تحویل 
مي ش��ود را  هم��واره تا پایان س��فر از خود 
جدا  نكرده و در حفظ و نگهداري آن كوشا  

باشید.
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زیارت که می روی...
فقیه پارسا، مرحوم حضرت آیت اهلل حاج آقا مجتبي تهرانی)ره(، سال گذشته به زایران 

خانه خدا، توصیه هایی داشتند که در هر قسمت به بخش هایی از آن اشاره می کنیم:

سوار ماش��ین، هواپیما یا هر وسیله 
نقلیه ای که می شوی، هرجایی که 
میخواهی س��فر کنی، به مدینه می 
روی یا به مک��ه، 1۰۰ صلوات بفرس��ت،1۰۰ 
مرتب��ه اهلل اکب��ر و بع��د از آن 1۰۰ مرتب��ه 
یا ابالحس��ن الرضا)ع( بگو. پ��س از آن 6 مرتبه 
س��وره توحید را به ش��ش جهت بخوان و بعد 
یک مرتبه آیه الکرسی. این 5 کار را خود من، 

همیشه در سفرها انجام می دهم.

مدین��ه که رس��یدی بر ذكر اس��تغفار 
خیلي مداومت کن تا قبل از رس��یدن 
زمان احرام، پاک ش��وی و رویت بشود 
لبیک بگویی. از در مس��جد النبي تا داخل حرم، 
به محض��ر پیامبر )ص( صلوات هدی��ه کن. اگر 
بقیع م��ي روي تا وارد بقیع بش��وي دائم صلوات 

بفرست و به ائمه بقیع علیهم السالم هدیه كن.

در زی��ارت برای کس��انی ک��ه به تو بد 
کرده اند بیشتر دعا کن! این کار، رنگی 
از الوهی��ت دارد. چرا كه ما به خداوند 
بد م��ی کنیم، اما او به ما خوبي می کند. خیلی 
برای دیگ��ران دعا کن و همه را مدنظر داش��ته 

باش.

1

2

3

آداب زیـــارت



نفرین مظلوم
پیامبر اعظم )ص( فرمودند: از نفرین مظلوم بترسید كه چون شعله آتش بر آسمان میرود.

امنیت سفر
از چاپ عكس و انتقال فیلم به س��ی دی و ... 
و تعمیر رایانه و تلفن همراه در فروشگاه هاي 
س��عودي بپرهیزید.   دفاتر حراست سازمان 
حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری مستقر 
در ستادهاي حج در مدینه منوره و مكه مكرمه 
بصورت 24 س��اعته آماده پذیرش تماس هاي 
زائران گرامي و دریافت گزارشات شماست.  در 
 pin صورتیكه گوشي همراه شما داراي قفل

cod اس��ت حتمًا آن را فع��ال كنی��د.

پیامک مشکوک
به پیامک های مش��کوک و ناشناس جواب 
ندهید. برخی مواقع مش��اهده ش��ده افراد 
س��ودجو با ارس��ال پیامك و اعالم این كه 
ش��ما در مس��ابقه اي برنده ش��ده اید یا در 
ص��ورت ارس��ال پیامك ب��ه ش��ماره اي از 
تخفیف��ي بهره مند مي ش��وید یا ... از ش��ما 
بخواهند پیامكي و تماس��ي را با شماره اي 
برق��رار کنید. در پي ای��ن ارتباط كل مبلغ 
شارژ سیم كارت شما را تخلیه مي کنند.  

سارق زبردست
یك��ي از ش��یوه هاي جدید س��رقت كه در 
اصط��الح » دزدي پنهان« نام دارد و اخیرا 
ش��یوع پیدا كرده بدین ش��كل اس��ت كه 
اوالً س��ارق مورد وثوق ش��ما است و محل 
نگهداري پول و اشیاء شما را می داند. مثل 
خانه دار هتل، راننده و ... ثانیًا سارق هربار 
تنها مقداری از پول شما و یا اشیاء مشخص 
را س��رقت مي کن��د تا متوجه و مش��کوک 

نشوید. 
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در هم��ان ابتدای ورود به مس��جد الحرام قبل از اینکه 
ط��واف را انجام دهی دو رکعت نم��از بخوان و بعدش 
برو زیر ناودان طال بایس��ت و سر بر کعبه بگذار. همین 
جور ک��ه من می گویم باصفا با خدا ح��رف بزن: اول یک صلوات 
بفرس��ت، بعد اس��تغفار کن، بعد صلوات دیگری بفرست و بعدش 
بگ��و: خدایا به گردن هر کس��ی حق اخالقی دارم، فحش داده به 
م��ن، تهمت زده، غیبتم را کرده و ... خدایا من از همه گذش��تم. 
از اعماق دلت از او بگذر. یک مختصری )گذش��ت( نش��ان بده و 
خرواره��ا بگی��ر. بعد بگو خدایا من که بنده کوچک تو هس��تم از 
کس��انی که به من بد کردند گذش��ت کردم. بارالها من هم به تو 
ب��د کردم! بیا و از م��ن بگذر...  بعدش برو ط��واف کن، ببین که 

احس��اس س��بکی میکنی.

در مدین��ه ب��ه پیامبر اك��رم)ص( بگو 
آقاجان شما را حتي در زمان جاهلیت 
ب��ه "محّمد امی��ن" مي ش��ناخته اند و 
همواره به امانتداری مش��هور بودید. من دینم را 
به ش��ما امان��ت می دهم ت��ا در روزی که به آن 
محتاج هس��تم به من بازگردانید. به پیامبر )ص( 
و ائم��ه بقیع و هر امام معصوم دیگري كه زیارت 
كردي بگو: من ش��ما را دوست دارم. این حب و 
دوس��تي پیش شما امانت باشد، شب اول قبر كه 

به آن محتاجم به من برگردانید.

در مدین��ه قرائت قرآن را ش��روع کن. 
س��عی کن یک ختم ق��رآن در مدینه 
و ی��ک ختم قرآن هم در مکه داش��ته 
باشی. در این زمینه روایت هم داریم. اگر مقدور 
نشد كه دو ختم قرآن كني، در مدینه شروع کن 
و در مکه تمام کن. ثوابش را هم حتما هدیه کن 

به چهارده معصوم علیهم السالم.

بع��د از احرام، بر ذکر صلوات مداومت 
کن و ث��واب آن را به چهارده معصوم 
هدیه ک��ن نه برای خودت. حواس��ت 
باش��د داری دس��ت خالی میروی، میخواهی با 

دست پر برگردی.
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نتیجه سبک شمردن نماز
امام صادق )ع( فرمودند: هرکس نماز را س��بک بش��مارد ، به شفاعت ما 

دست نخواهد یافت.

زائر باید به 
هم اتاقی اش 

احترام کند 
و نسبت به 
کاروانیان 

محبت بورزد
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زائر باید توجه داشته باشد که در حرم امن الهي همه 
یکس��ان و برابرند؛ منصب و ق��درت و ثروت، مطرح 
نیست و نباید ثروت ثروتمند و منصب اهل منصب 
براي زائر مطرح باشد. زائر باید با این گونه افراد � که 
احتمااًل در کاروان یا در اتاق او هس��تند � به صورتي 

متعارف و مورد پسند اسالم رفتار کند.
امیرمؤمن��ان )علیه الس��الم( درب��ارة تواضع و 

احترام بي جا مي فرماید:
»َمْن َأَتي َغِنّیًا َفَتَواَضَع َلُه ِلِغَناُه َذَهَب ُثُلَثا 

ِدیِنِه«؛  
»هرک��ه ن��زد توانگري رود و ب��ه خاطر ثروت 
و توانگ��ري اش در برابر او فروتني کند، دو س��وم 

دینش نابود مي شود«.
و نیز آن حضرت فرموده:

»َما َاحس�ن َتواُضُع الغنیاء ِلْلُفَقَراء  َطَلبًا 
ِلما ِعنَداهلل، َوأْحَس�نَ ِمْنُه تی�ُه الُفَقراء َعلي 

الغنیا ِاّتکااًل َعلي اهلِل«؛ 
»چه نیکوس��ت تواض��ع ثروتمن��دان در برابر 
تهیدس��تان به نیت رس��یدن به پاداش و رحمت 
ح��ق، و نیکوتر از آن بي اعتنای��ي فقیران در برابر 

ثروتمندان به خاطر اعتماد به خدا«.

w رعایت حقوق متعارف
بر زائر الزم اس��ت که نام و شهرت همسفران، 
و به ویژه هم اتاقي ها را بپرس��د و به ذهن بسپارد، 
و هن��گام صدا ک��ردن آنان با صداي آهس��ته و با 
ش��کلي محترمانه و با رعایت ادب اسالمي آنان را 
صدا بزند. همچنین حدود شرعي را در گفتار خود 
نسبت به همسفران مراعات نماید و از بي پروایي و 
بي احترامي نس��بت به میهمانان خداوند در گفتار 
و رفت��ار پرهیز نماید؛ زیرا رفتار و س��خن نیک و 
رعایت ادب در کالم، س��بب جلب محبت دیگران 
به انس��ان اس��ت. زائر باید به هم اتاقي اش احترام 
کند، و در نشست و برخاست ادب را رعایت نماید 

و نسبت به هم کاروانیان لطف و محبت بورزد.
اما همة اینها به این معنا نیست که اصاًل شوخي 
و مزاح نکند و همواره خشک و جّدي برخورد نماید؛ 
بلکه تا جایي که به شخصیت خود و اطرافیان لطمه 

نخورد، خنده و شوخي الزم است.
رس��ول گرامي اس��الم )صّلي اهلل علی��ه وآله( 
دربارة مزاح و مداراي با همگان و خنده مي فرماید:

»ِانهَّ اهلَل ال ُیؤاِخ�ُذ الم�زاَح الص�اِدق في 
ُمزاِحِه«؛  

»خداوند، انس��ان ش��وخ طبع را که در مزاح و 
شوخي اش اهل صدق باشد ]و به قصد آزار مؤمن 

و مسلماني شوخي نکند[ مؤاخذه نمي کند«.
اما باید توجه داشت که شوخي بي جا و خندة 
بس��یار، از ارزش فرد مي کاهد و دیگ��ران را بر او 

دلیر مي کند.  

w تماس با بستگان نزدیک
ممکن است بعضي از اقوام زائر با کارواني دیگر 
به سفر حج مشّرف ش��ده باشند؛ از این رو خوب 
اس��ت به عنوان »صلة رحم« به مالقات هم بروند 
و احوال یکدیگر را بپرس��ند و چنان چه گرفتاري 

دارند، آن را برطرف نمایند.
رسول خدا )صّلي اهلل علیه وآله( مي فرماید:

�اِهَد ِمْن ُأمهَِّتي َواْلَغاِئَب ِمْنُهْم  » ُأوِصي الشهَّ
َجاِل َوَأْرَحاِم النَِّس�اِء ِإَلي  َوَمْن ِفي َأْصاَلِب الرِّ
ِح�َم َوِإْن َكاَنْت ِمْنُه  َی�ْوِم اْلِقَیاَمِة َأْن َیِصَل الرهَّ

ین «؛  َعَلي َمِسیَرِة َسَنٍة َفِإنهَّ َذِلَك ِمَن الدِّ
»به حاض��ر و غایب از امتم و آنان که تا روز 
قیام��ت در صل��ب مردان و رحم زنان هس��تند، 
س��فارش مي کن��م که صل��ة رحم انج��ام دهند 
اگرچه مس��یر یکس��ال راه باش��د، چرا که صلة 

رحم، از دین اس��ت«.

جلب محبت 
مهمانان خدا

گاهي، افراد در برابر ثروتمندان و 
صاحب منصبان به خاطر ثروت، قدرت 

و ریاستشان تواضع و فروتني مي کنند، و 
نسبت به آنان کرنش مي نمایند؛ در حالي 
که مسلمان باید کرامت و ارزش خود را 

حفظ کند و جز در برابر خدا و اولیاي او 
و اهل ایمان تواضع ننماید.

        استفتاء

احرام از مسجد شجره
احرام بستن در بیرون از مسجد 
ش��جره مج��زی نیس��ت ول��ی 
اح��رام بس��تن از همه قس��مت 
های مس��جد حتی قسمت های 
توسعه یافته و جدید آن مجزی 

است.
 تلبی�ه

همانن��د  اح��رام  در  1-تلبی��ه 
تکبی��ره االحرام در نماز اس��ت 
حاجی  ک��ه  هنگامی  بنابرای��ن 
تلبی��ه بگوی��د محرم می ش��ود 
و اعم��ال عم��ره تمت��ع را آغاز 
م��ی کند در حقیق��ت تلبیه به 
پروردگار  دع��وت  اجابت  منزله 
مهربان اس��ت که مکلفان را به 
حج فرا خوانده اس��ت. ازاین رو 
شایسته اس��ت که ذکر تلبیه با 
 خضوع و خشوع کامل ادا شود.

اصح  بناب��ر  تلبی��ه  2-ص��ورت 
جم��الت ذی��ل اس��ت: لبیک 
ال  لبی�ک  لبی�ک،  الله�م 
ش�ریک لک لبی�ک و اگر به 
این مقدار اکتف��ا کند احرامش 
صحیح است و احتیاط مستحب 
آن اس��ت ک��ه بع��د از تلبیات 
چه��ار گانه بگوی��د: ان الحمد 
و النعم�ه ل�ک والمل�ک ال 

شریک لک لبیک.
 صحیح گفتن تلبیه

واجب است ش��خص مقدار 
واج��ب تلبی��ه را صحی��ح و بی 
غل��ط تلفظ کند و اگر ش��خص 
با آنکه می توان��د آن را به طور 
صحیح یاد بگیرد یا کس��ی به او 
در وقت گفتن تلقین کند، آن را 
اشتباه بگوید کافی نیست، ولی 
اگر نتواند یاد بگیرد هر چند بر 
اثر تنگی وقت باشد و نتواند آن 
را با تلقین نی��ز صحیح ادا کند 
به هر نحو که می تواند بگوید و 
در این صورت احتیاط آن است 
که عالوه بر گفتن خودش، نایب 

هم بگیرد.
محل قطع تلبیه در عمره

ب��رای عم��ره  کس��ی ک��ه 
محرم شده واجب است هنگام 
مک��ه  ه��ای  خان��ه  مش��اهده 
مکرمه ول��و اینک��ه خانه های 
جدیدالبن��اء در اط��راف مک��ه 
ک��ه در حال حاضر جزو ش��هر 
مکه محس��وب اس��ت باشد از 
 لبی��ک گفتن خ��ودداری کند.
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مسجد َخْیف
یکی از مس��اجد ب��زرگ و با اهمّی��ت در منا، 
َخْیف اس��ت. به زمیني كه میان دو كوه واقع 
ش��ده و یا از زمین مرتفع باشد، خیف گویند. 
به روایتي، هفتاد پیامبر؛ از جمله حضرت آدم 

)علیه السالم( در آن جا مدفون هستند. 
پیامب��ر )صّل��ي اهلل علیه وآله( ب��ه هنگام 
حج دراین مس��جد حض��ور مي یافتند و نماز 
مي گزاردن��د. نماز گ��زاردن در این مس��جد 
فضیلت فراوان دارد و در آن خصوص سفارش 
هاي زیادي ش��ده اس��ت؛ از جمل��ه گفته اند: 
»هفتاد و پنج پیامبر براي زیارت بیت اهلل آمده 
و همه در مس��جد منا )َخیف( نمازگزارده اند ؛ 
پس اگر توان خواندن نمازدر مسجدمناداري، 

از آن غفلت نكن«. 
در دوران عثماني، گنبدي بزرگ در محّل 
نماز رسول اهلل )صّلي اهلل علیه وآله( قرار دادند 
و محرابي س��اختند تا عالمت خیمه و نمازگاه 
پیامب��ر )صّل��ي اهلل علی��ه وآله( باش��د. مكان 
مورد نظر را مس��جد »َعْیُثوَمه« مي گفتند. در 
بازسازي و توسعه دوران سعودي، این گنبد و 

محراب برداشته شد. 
در س��ال 256ق. پس از آن كه مسجد به 
وسیله س��یل تخریب ش��د، تعمیراتي در آن 

انجام گرفت. 
طول مس��جد ت��ا ای��ن دوران 12۰ متر و 
عرض آن 55 متر بود كه مجموع مساحت آن، 
بیش از 638۰ متر مربع ش��د. این مس��احت، 
مس��جد خیف را در زمره بزرگترین مس��اجد 
شبه جزیره قرار داد كه حتي از مسجدالحرام 
نی��ز در آن زم��ان بزرگتر ب��ود. در آن هنگام 
ح��دود 186 س��تون و بیس��ت در ورودي و 
خروج��ي داش��ت. در س��ال 14۰7ق . طرح 
توس��عه و تكمیل مس��جد آغاز و مساحت آن 
به حدود چه��ار برابر قبل؛ یعني 25 هزار متر 
مربع رس��ید كه نزدیك ب��ه 3۰ هزار نمازگزار 
را در خود جاي مي ده��د. امروزه چهار مناره 
آن، كه بسیار از یكدیگر فاصله دارند، در كنار 
كوه، در مس��یر جمرات سه گانه جلوه زیبایي 

به مسجد بخشیده اند.

گنجینه های معنوی
ام��ام عل��ي )ع( در وصیت ب��ه فرزندش امام حس��ن )ع( 
فرمود : بدان همانا خداوندي كه گنجینه هاي ملكوت دنیا و 
آخرت در دس��ت اوست، به تو اجازه داده تا او را بخواني و 
خود اجابت دعاي تو را بر عهده گرفته است و امر كرده از 
او درخواست نمائي تا به تو عطا كند و او پروردگاري مهربان 

و بخشنده است.
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به گفته حجت االسالم عطاران از میان 31 کاروان اهل سنت امسال17 کاروان حنفی 
مذهب و 14 کاروان شافعی مذهب هستند که  19 کاروان در قالب مدینه قبل و 12 

کاروان هم در قالب مدینه بعد به سرزمین وحی اعزام می شوند.
عط��اران درباره تعداد کاروان های اهل س��نت به تفکیک اس��تانهای کش��ورگفت: 
از اس��تان گلس��تان 7 کاروان، استان کردس��تان 6 کاروان، سیس��تان و بلوچستان 5 
کاروان، آذربایجان غربی 4 کاروان، خراس��ان رضوی 3 کاروان، کرمانش��اه، خراس��ان 
 جنوبی، خراس��ان ش��مالی و فارس و هرمزگان هم یک کارون اهل سنت حضور دارند.
 به گفته وی از استان گیالن نیز یک کاروان متشکل از زائران سنی وشیعه  به صورت 

مشترک در حج امسال شرکت می کنند.
 عطاران همچنین میانگین سنی کاروان های اهل سنت را باالی5۰ سال ذکر کرد 
و تاکید کرد برخی رفتارهای نامهربانانه در کشور میزبان ممکن است مورد قبول دولت 

عربستان هم نباشد اما به هر حال شامل اهل سنت هم می شود.
 بنابراین زایران اهل سنت هم باید صبوری کنند و از درگیری و مجادله پرهیز کنند.
 مدی��رکل زائ��ران اه��ل س��نت بعث��ه مقام معظ��م رهب��ری انتخ��اب زائ��ران اهل 
س��نت را ب��ر اس��اس ثبت ن��ام ص��ورت گرفته دانس��ت و تع��داد کاروان ه��ای اهل 
س��نت را ه��م مبتن��ی ب��ر تعداد ثبت ن��ام کنن��دگان عنوان ک��رد و تاکی��د کرد که 
 س��ازمان ح��ج و زی��ارت در انتخ��اب زای��ران یا تع��داد کاروان ه��ا دخالت��ی ندارند. 
وی درب��اره فعالیت های فرهنگی تدارک دیده ش��ده برای زائران اهل س��نت توضیح 
داد:  چند ش��ماره ویژه نامه زائر برای زائران اهل س��نت منتش��ر می ش��ود که شامل 
مباحث فقهی ویژه و مطالب عرفانی و فلس��فه و احکام حج، همچنین اخبار، برنامه ها 

و رویدادهای مرتبط با اهل سنت در موسم حج است.
حجت االس��الم عطاران  از  برگزاری  گردهمایی ها و همایش های مخصوص اهل 
س��نت به عنوان دیگر برنامه های تدارک دیده ش��ده برای زائران اهل س��نت یاد کرد  
که در مکه و مدینه برگزار می ش��ود. وی افزود: امروز چهره اسالم با برخی حرکت ها 
زشت و کریه جلوه داده می شود آن هم با نام پیروی از یک مذهب علیه مذهب دیگر؛ 
امس��ال بعد از ایام تش��ریق هم اندیشی “حج؛ اتحاد و اعتدال امت اسالمی”   با هدف 

نقد حرکت های افراطی مذاهب مختلف اسالمی برگزار می شود.

مدیرکل زائران اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری خبر داد
31 کاروان اهل سنت در حج تمتع امسال حضور دارند

چهار هزار زایر اهل سنت از ده استان کشور در قالب 31 کاروان عازم سفر 
حج تمتع می شوند.  به گزارش زائر، حجت االسالم علی اکبر عطاران مدیر كل 

زائران اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری در یک نشست خبری جزئیات اعزام 
کاروان های اهل سنت را به حج تمتع امسال اعالم کرد.

حجت االسالم 
عطاران  از  
برگزاری  
گردهمایی 
ها و همایش 
های مخصوص 
اهل سنت به 
عنوان دیگر 
برنامه های 
تدارک دیده 
شده برای 
زائران اهل 
سنت یاد کرد  
که در مکه و 
مدینه برگزار 
می شود.

نشـست خبری



احتمال لغو تحریم ها
برخ��ی منابع فرانس��وی ادعا می کنند ممکن اس��ت بعد از دیدار 
روحانی و اوالند در نیویورک، پاریس تحریم های بین المللی علیه 

ایران را لغو نماید.

رئی��س کل بانک مرکزی در خص��وص علل کاهش نرخ 
ارز در ب��ازار گف��ت: کاهش نرخ ارز به هی��چ وجه دلیل 
خاصی ندارد و تنها دلیل آن خبرهای خوشبینانه نسبت 
به ش��رایط اقتصادی در آینده بوده است. در حال حاضر 

نرخ ارز در بازار به کف قیمت رسیده است.
س��یف با اش��اره به سیاس��ت بانک مرکزی برای 
کنترل ت��ورم گفت: در یک ب��ازار متعادل اقتصادی 
تناس��ب بین س��ود ونرخ تورم وجود دارد، اما مسلمًا 

نرخ س��ود بانکی برای ایجاد تناس��ب ب��ا نرخ تورم، 
افزای��ش نمی یاب��د بلکه این تع��ادل از طریق کنترل 

نرخ تورم خواهد بود.
وی در خصوص رفع تحریم سوئیفت گفت: سوئیفت 
مس��ئله پیچیده ای نیس��ت و تاکنون هم شبکه بانکی از 
طریق ابزارهای جانش��ین برای ارتباط با س��ایر بانک ها 
اس��تفاده کرده است، البته اگر این امکان فراهم شود، از 

خدمات سوئیفت استفاده خواهد شد.

رییس بانک مرکزی:
نرخ ارز به کف قیمت رسیده است

اخ���بار

دلگرمی اصلی ما درس�فر 
ی  یت ه�ا حما ک  ر یو نیو
خی�ر  دع�ای  و  رهب�ری 

مسلمانان است 
ریی��س جمه��ور گفت: در 
نیویورک  ب��ه  س��فر  جری��ان 
ع��الوه بر س��ه س��خنرانی در 
ملل  س��ازمان  عمومی  مجمع 
متحد، اجالس خلع س��الح و 
خارجه  ام��ور  وزرای  مجم��ع 
و  دیداره��ا  غیرمتعهده��ا، 
س��ران  ب��ا  های��ی  مالق��ات 
و  اروپایی  مقام��ات  منطق��ه، 
برخی رهبران دیگر کش��ورها 

نیز خواهیم داش��ت.
روحان��ی   دکتر حس���������ن 
که  ایران  اسالمی  رئیس جمهور 
به منظور ش��رکت در ش��صت 
و هش��تمین اج��الس مجم��ع 
عمومی س��ازمان ملل متحد به 
نیویورک س��فر کرده است، در 
ب��دو ورود به ف��رودگاه جان اف 
کندی، در گفتگو با خبرنگاران 
در تشریح اهداف و برنامه های 
س��فر خ��ود، اظهار داش��ت: در 
جریان این س��فر عالوه بر س��ه 
س��خنرانی در مجم��ع عمومی 
س��ازمان ملل متح��د، اجالس 
خلع سالح و مجمع وزرای امور 
و  دیدارها  خارجه غیرمتعهدها، 
مالقات هایی با س��ران منطقه، 
مقامات اروپایی و برخی رهبران 
نی��ز خواهیم  دیگ��ر کش��ورها 

داشت.
روحان��ی حض��ور در جمع 
اندیش��������مندان آمریکایی، 
رس��انه ها،  ارش��د  مدی��ران 
رهبران  مس��لمانان،  رهب��ران 
ادی��ان آس��مانی و دی��دار ب��ا 
ایرانی��ان مقی��م آمری��کا را از 
دیگر برنامه ه��ای خود در این 
سفر و در راس��تای دیپلماسی 
عموم��ی جمه��وری اس��المی 
ک��رد:  تصری��ح  و  برش��مرد 
دلگرمی اصلی ما در این سفر، 
پش��تیبانی ملت ایران از دولت 
امی��د، حمایت های  و  تدبی��ر 
مق��ام معظم رهب��ری و دعای 
خیر همه مس��لمانان اس��ت و 
امیدواری��م بتوانی��م در جهت 
تبیی��ن اهداف نظ��ام و احقاق 
حق��وق مل��ت ای��ران گام های 

خوبی برداریم.
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ایام هفته و 
مداحقاریمجریسخنرانمحل برگزاری � نام مدیر و ...زمان برگزاریتاریخ

4شنبه92/7/3 

19 ذیقعده

حاج آقا راشد مراج طیبه � امیر خانلو 100538997206الی11
یزدی

مطیعینباتیقربانعلی

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

علیانرضوانیقربانعلی

5شنبه92/7/4 

20 ذیقعده

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

مطیعیپور کویرقربانعلی

دعای کمیل بین الحرمین مدینه النبی

جمعه 
92/7/5

 
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

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

رییس س��ازمان غذا و دارو از از کنترل قیمت تجهیزات 
پزش��کی در بازار و کاه��ش تدریجی قیم��ت این اقالم 

حیاتی برای بیماران خبر داد. 
دکت��ر رس��ول دیناروند در توضی��ح آخرین وضعیت 
عرض��ه تجهیزات پزش��کی در کش��ور گف��ت: تجهیزات 
پزشکی مشمول اعتباری که برای پرداخت مابه التفاوت 
قیمت داروها در پی تغییرات ارزی در نظر گرفته ش��ده 
است، نمی ش��وند اما به دنبال کاهش ارزبری تجهیزات 

پزشکی و در نتیجه کاهش قیمت این اقالم هستیم.
وی ادام��ه داد: بخ��ش قاب��ل توجه��ی از تجهیزات 

پزش��کی با ارز آزاد وارد کشور می شدند و کنترل قیمت 
ب��ر روی آنه��ا به طور کامل اعمال نمی ش��د، تالش می 
کنیم ورود تجهیزات پزشکی با ارز مبادله ای را گسترش 

داده و قیمت ها را در بازار به طور جدی کنترل کنیم.
رییس س��ازمان غ��ذا و دارو با بیان اینکه بخش��ی از 
کاهش قیمت تجهیزات پزش��کی وابس��ته به قیمت ارز 
است که قطعا با کاهش آن، قیمت تجهیزات پزشکی نیز 
سیر نزولی به خود می گیرد، عنوان کرد: در حال حاضر 
فراهم کردن مقدمات کاهش قیمت تجهیزات پزش��کی 

در حال انجام است.

تجهیزات پزشکی ارزان می شود 

معاون اقتصادی بانک مرکزی از بس��ته آماری جدید بانک 
مرکزی در مورد آمارهای مقدماتی نه ماهه اول س��ال 91 
خبر داد و گفت: میزان حجم نقدینگی در خردادماه س��ال 
جاری با رشد 2.7 درصد به 473 هزار میلیارد تومان رسید.

اکبر کمیجانی گفت: بانک مرکزی در راستای تامین 
نیازها، سیاس��ت گذاری پولی، ارزی و اعتباری آمارهایی 
را تولید و منتش��ر می کند شامل آمارهای بخش تولید، 

اعتباری، ارزی، تراز پرداخت ها و اعتبار ملی.

حجم نقدینگی 473 هزار میلیارد تومان شد
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اوباما:
استقبال واشنگتن از مواضع ایران

نیروگاه اتمی بوش�هر امن ترین نیروگاه 
جهان است

مع��اون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان انرژی اتمی 
گفت: نیروگاه اتمی بوش��هر امن ترین نیروگاه جهان 

است

w  کاتری�ن اش�تون از برگزاری 
نشس�ت وزرای خارج�ه ایران و 

گروه 1+5 خبر داد
w  ظریف و جان کری پش�ت میز 

مذاکره هسته ای

w  س�خنگوی ق�وه قضاییه اعالم 
کرد: آزادی زندانیان ادامه می یابد

w تعهدات ارزی صادر کنندگان 
لغو می شود

w  تواف�ق ای�ران  روس�یه برای 
ساخت نیروگاهای اتمی جدید

w  روسیه واحد نخس�ت نیروگاه 
اتم�ی ه�زار مگاواتی بوش�هر را 

تحویل داد
w  تحق�ق وع�ده کاه�ش قیمت 

داروهای بیماران صعب العالج

w  م�ردم در انتظار کاهش قیمت 
لوازم خانگی

w  بازس�ازی صحنه ه�ای دفاع 
مقدس در تهران

w  موافقت رهبر معظم انقالب با 
عفو 80 محکوم امنیتی

w  وزیران خارجه ایران، آمریکا، 
انگلیس، فرانس�ه، روسیه، چین 
و آلمان پنجش�نبه دور یک میز 

گفت وگو می کنند

w  کاهش قیمت مس�کن پس از 
چند ماه رکود شدت گرفت

ه ه������اي  دگا دا احکام   w
براي  ب�زرگ  اروپای�ي چالش�ي 

تحریم کنندگان ایران

w  روحاني در مراس�م بازگشایي 
م�دارس: کرس�ي آزاد اندیش�ي 
مدنظر رهب�ري را بای�د از زنگ 

گفتگو آغاز کرد

w  عقب نش�ینی میلیون�ی بازار 
مسکن آغاز شد

ظالمانه  ایران  تحریم  w روحانی: 
و غیرقانونی است

w  بازت�اب رژه اقتدار در رس�انه 
های جهان

11

زمین لرزه 7 ریشتری پاکستان
 در ایران خسارتی نداشت

وق��وع زمین ل��رزه 7.8 ریش��تری ایالت 
بلوچس��تان پاکس��تان، برخی ش��هرهای 
سیس��تان و بلوچس��تان مانند س��راوان، 
فنوج، نیکش��هر، قصرقن��د و چابهار را به 

ل��رزه درآورد.
مق��ارن س��اعت 15:1۰ دقیق��ه ام��روز 
سه ش��نبه مردم ش��هرهای جنوبی اس��تان 
برای ثانیه های متوالی لرزش زمین را حس 

کردند.
فرمان��دار س��راوان در ای��ن رابطه اظهار 
داش��ت: خوش��بختانه ت��ا این لحظ��ه هیچ 
گزارشی مبنی بر وارد آمدن خسارت گزارش 

نشده است.
محمد ش��ریف خال��ق ایرندگانی اظهار 
داش��ت: در حال حاضر وضعیت شهر بسیار 
عادی اس��ت و زمین لرزه هیچ گونه اشکالی 
در زندگ��ی عادی و روزم��ره مردم به وجود 

نیاورده است.
فرماندار نیکش��هر نیز عنوان داش��ت: با 
وج��ود اینکه لرزش زمین ب��ه مدت 5 تا 7 
ثانیه به خوبی محسوس بود اما خوشبختانه 
این زمین لرزه هیچ خس��ارت جانی و مالی 

در بر نداشت.

لندن از استقبال روابط
 با ایران استقبال می کند

 وزارت خارج��ه انگلیس در بیانیه اي به دیدار 
ویلیام هیگ در حاشیه مجمع عمومي سازمان 
ملل در نیویوریك با محمدجواد ظریف همتاي 
ایراني خود اشاره و اعالم كرد:  دو طرف در این 
دیدار درب��اره برخي موضوع ها از جمله برنامه 
هسته اي ایران، بحران سوریه و روابط تهران و 

لندن گفت وگو كردند. 
وزی��ر خارجه انگلیس پس از این دیدار گفت: 
م��ن از مالق��ات با همت��اي ایراني خ��ود در 

نیویورك خرسند شدم.
در این دیدار شخصا انتصاب آقاي ظریف را 
به عنوان وزیر امور خارجه ایران تبریك گفتم. 
م��ا درباره برخ��ي از موضوع ها ش��امل برنامه 
هس��ته اي ایران، بحران سوریه، حقوق بشر و 
روابط دوجانبه لندن و تهران گفت وگو كردیم.

 هی��گ یادآورش��د: »ما درباره ض��رورت از 
سرگیري هرچه سریعتر گفت وگوهاي گروه 5+1 
 و ایران درباره موضوع هس��ته اي توافق كردیم.« 
وي همچنین گفت: در این دیدار درباره ضرورت 
برقراري صلح در س��وریه و اینكه ایران مي تواند 
نقشي س��ازنده از جمله با حمایت از چارچوب 
)كنفرانس صلح( ژنو ب��راي مذاكره میان دولت 

سوریه و مخالفان داشته باشد، گفت وگو كردیم.

  
هی��گ در عی��ن ح��ال اف��زود: انگلیس به 
دنب��ال رابط��ه اي تقابل��ي با ایران نیس��ت 
 و آم��اده برق��راري روابط��ي بهت��ر اس��ت. 
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رئیس جمهوری آمریکا طی س��خنرانی در سازمان ملل درباره ارتباط با ایران تصریح کرد: من برای 
رئیس جمهور روحانی نامه نوش��تم که ما می خواهیم این مسئله ]هسته ای[ از طریق صلح آمیز رفع 

شود اما اجازه دستیابی به سالح های هسته ای را نمی دهیم.
وی افزود: ما به دنبال تغییر نظام در ایران نیستیم و به حق مردم ایران برای دسترسی به انرژی 
صلح آمیز هس��ته ای احترام می گذاریم. اوباما تأکید کرد: رهبر ایران علیه بمب اتم فتوا داده است و 

روحانی تأکید کرده است که ایران بمب اتم تولید نخواهد کرد.
اوباما افزود: ما از تالش های روحانی اس��تقبال می کنیم و وزیر خارجه آمریکا مس��ئول پیگیری 
این مسئله خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا با بیان این که اختالفات ایران و آمریکا یک شبه حل 

نمی شود گفت پیشرفت در پرونده هسته ای ایران گام مثبتی در راستای تحوالت منطقه است.
اوباما حل مسئله هسته ای ایران را هموار کننده مسیر بهبود روابط تهران-واشنگتن دانست.

رییس جمهور آمریکا از لزوم حل بحران سوریه از طریق غیرنظامی و استقبال واشنگتن از آمادگی 
دولت ایران برای حل موضوع هسته ای خبر داد.

»باراک اوباما« رئیس جمهوری آمریکا به عنوان دومین س��خنران ش��صت و هش��تمین مجمع 
عمومی سازمان ملل گفت: خطر تروریسم همچنان پابرجا است. و می توان آن را در کنیا، پاکستان 
و عراق همچنان مشاهده کرد اما القاعده دیگر قادر نیست حمله ای مانند 11 سپتامبر را انجام دهد
رئیس جمهوری آمریکا بدون اشاره به تهدیدهای نظامی کشور خود و رژیم صهیونیستی علیه برنامه 
هسته ای ایران، به موضع منفی ایران در قبال آمریکا و تهدید اسرائیل توسط این کشور پرداخت و اظهار 

داشت: در مرحله آتی تمام تالش خود را روی حل مسئله هسته ای ایران می گذاریم. 

ایران

 اعتماد 

جمهوری 
اسالمی

جام جم

اطالعات

خورشید

جوان

خراسان

رسالت

قدس

خراسان

وی با بیان اینکه این مواضع دو دولت باید مبنایی برای دستیابی به راهکاری برای موضوع هسته ای ایران تبدیل شود، گفت باید 
راه حلی پیدا کنیم که در عین حال که حقوق مردم ایران را پاسخ می گوید، به جامعه بین الملل اطمینان دهد که ایران به دنبال سالح 

هسته ای نیست.
وی ادامه داد: این سخنان باید با اقداماتی که شفاف و قابل تأیید باشد، همراه باشند.
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

در صورت جدا ش��دن از کاروان یا 
فراموش کردن محل پارک اتوبوس 
خ��ود در پارکین��گ، ب��ا مدی��ر یا 
مع��اون کاروان خود تماس بگیرید 
و در صورت نی��از به راهنمایی می 
توانید به برادران امداد و راهنمایی 
س��ازمان حج و زیارت که با لباس 
فرم و کاله مخصوص امداد حجاج 
ایران در محل میقات حضور دارند 

مراجع��ه کنی��د

حّج میثاق میان بنده و پروردگار 
اس��ت و از بزرگتری��ن فریضه های 
الهی اس��ت ك��ه در آن هر دو جنبه 
فردی و اجتماعی به ش��كلی نمایان 
گنجانیده شده اس��ت. حّج تجلی و 
تكرار همه صحنه های عشق آفرین 
زندگ��ی یك انس��ان و ی��ك جامعه 
متكام��ل در دنیا اس��ت. حّج كانون 
معارف الهی است كه از آن محتوای 
سیاس��ت اس��الم را در تمام زوایای 

زندگی باید جستجو نمود.
محمود غزنوي، مدیر كاروان 
19061 حج رضاشهر از خودشناس��ی  گفت�م: م��راد 

چیس��ت؟ و راه های مبارزه با هوای 
نفس را توضیح دهید؟

یعن��ی  خودشناس��ی  گف�ت: 
ش��ناختن اس��تعدادها، گرایش ه��ا، 
امانت ه��ا و  بینش ه��ا، س��رمایه ها، 
ودیعه های��ی ک��ه خ��دای متعال در 
اختیار انس��ان گذاش��ته است و در 
حقیق��ت حصول ش��ناخت از خود، 
واقعی��ت و هوی��ت خود؛ ب��ه تعبیر 
دقیق تر، در ش��ناخت نسبت به خود 
بای��د به این مقوله ها بپردازد که چه 
بوده، چه ش��ده و چه باید بش��ود. از 
ای��ن رو ش��ناخت نف��س، ک��ه ُبعد 
ملکوتی وجود انسان است و با نغمه 
الهی انش��ا شده، پس از معرفت حق 
و  بهتری��ن  و  برتری��ن  تعال��ی، 
کارآمدترین ش��ناخت شمرده شده 
فرمود:  علی)ع(  اس��ت؛همچنان که 

که »برتری��ن معرف��ت آن  است 
انسان نفس خود را بشناسد.

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. المعجنه
در نزدیكي ش��اذروان می��ان در كعبه 
و ركن عراقي حف��ره اي قرار دارد كه 
بدان المعجنه گفته مي ش��ود. گفته 
شده است كه حضرت ابراهیم )ع( در 
این نقطه مالط بنایي خود را مخلوط 
مي كرده است. گفته مي شود جبرییل 
نمازهاي پنچگانه راهنگامي كه خداوند 
ب��ر امت اس��المي واجب ك��رد دراین 

جایگاه براي پیامبر به جاي اورد.

عکس روز

مدینه منوره - مسجد شجره

شاهد

لباس های غواصی را از تن بیرون 
آورد . چه��ره اش در آن تاریکی می 
درخش��ید. از گوشه س��نگر پتویی 
برداش��ت ، خیالم راحت ش��د که از 
خط بر گشته و حاال هم می خواهد 
بخواب��د... اما لحظاتی نگذش��ته بود 
ک��ه صدای العفو العفو او مرا به خود 
آورد.  پتوی��ی دورش پیچیده بود و 

نماز شب می خواند
 راوی : حاج محمود امینی 
 برادر شهید احمد امیني
پالك خاموش
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قلب اسالم
در روایات آمده که کعبه قلب اس��الم است: »الَیزاُل هذا الّدیُن قاِئمًا 
ماداَمِت الَکعبَ�ه.« )تا کعبه باقي است، این دین هم باقي است.( کعبه قلب 
اسالم و نشانة اسالم است و اسالم تا وقتي باقي است که کعبه مورد احترام و 
محل طواف مسلمانان باشد. امام حسین)ع( با شهادت خودش کعبه و اسالم را 
 دوباره زنده کرد و این قلب را از ایستادن باز داشت و لبریز از خون و حرکت کرد.
 پس بین امام حس��ین)ع( و حج رابطه اي هس��ت. امام حج را ترک کرد تا 
در کربال با خونش حج کند. کس��اني که قصد ترور امام را داش��تند، در زیر 
لباس هایش��ان اس��لحه حمل مي کردند و در حین حرکت میان صفا و مروه 
و ط��واف کعبه، به دنبال فرصتي بودند تا امام را به قتل برس��انند، ولي امام 
این حج صوري را رها کرد تا حج حس��یني به  جاي آورد؛ کش��ته شد تا حج 
حقیقي حفظ ش��ود. پس رابطه اي بین کعبه و امام حس��ین)ع( وجود دارد 
و به همین س��بب هر زماني که موس��م حج و عمره اس��ت، ایام زیارتي امام 
حسین)ع( هم هست.                                           امام موسی صدر

هنوز هم

نغمه مستشار نظامی 

 موهای او سپید شد اما هنوز هم 
وقتی كه حاجیان تو از راه می رسند 
 آرام بغض می كند و خیس می شود 
 قسمت نبوده است ببینم مدینه را 
بابا خدا كند كه خدا حاجیت كند 

حج ات نبوده قسمت بابا، هنوز هم -
با شوق، پای صحبت آنها هنوز هم ...
ریش سفیدو گونه اش: »آیا هنوز هم

یا كعبه را به عالم رؤیا هنوز هم
آیا شده است نوبتتان؟ یا هنوز هم ...

مدینه  - باب العوالی شارع علی بن ابیطالب )ع(  
هتل قصر الدخیل
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