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اتحاد اسالمی

شماره 
27 مقام معظم رهبری

برای حجاج جنس بدلی و بی كيفيت درس��ت ميكنند می آورند توی اين 
بازارها ميريزند، ش��ما هم ميرويد اي��ن ارز خودتان را و ِعرض خودتان 
را ميريزي��د برای اينكه اين كااله��ای بی كيفيت را خريداری كنيد. 
امروز در كشور ما خوشبختانه كاالهای داخلی با كيفيت خوب، 
متنوع، زيبا، ساخته ش��ده ی دس��ت كارگر ايرانی - برادر 
خودتان - فراوان است.      خطاب به کارگزاران حج1390 

خادمان ضیوف  الرحمن که حاجی نمی شوند

مدي��رکل برنامه ري��زی، پذيرش و 
اعزام سازمان حج و زيارت با اعالم 
اينک��ه اولين گروه حج��اج ايرانی 
بام��داد امروز از ف��رودگاه جده به 
کشور بازگش��تند گفت: پروازهای 
بازگشت زائران کاروان های مدينه 
بع��د به ايران از 4 ت��ا 18 آبان ماه 
از طريق ف��رودگاه مدين��ه انجام 

می شود.
حس��ن س��رخوش در گفتگو 
با خبرن��گار زائر با بي��ان اينکه 
92 با 182  زائران ايران��ی حج 
پرواز از عربس��تان ع��ازم ايران 
می ش��وند، گف��ت: نيمی از اين 
بقيه  و  فرودگاه جده  از  پروازها 
 17 از فرودگاه مدينه به مقصد 
انجام  اي��ران  پروازی  ايس��تگاه 

می ش��ود.
پذيرش  برنامه ريزی،  مديرکل 
و اع��زام س��ازمان ح��ج و زيارت 

درب��اره ب��ار حجاج نيز گف��ت: بار 
حجاج مدينه قبل، 30 ساعت قبل 
از زمان پروازشان از محل اقامتگاه 
محل استقرارشان در مکه دريافت 
و جه��ت بارگيری به فرودگاه جده 

منتقل می شود. 
سرخوش ميزان بار مجاز هر زائر 

را دو س��اک استاندارد 20 کيلويی و 
يک ساک دس��تی 5 کيلويی اعالم 
ک��رد و گفت: در صورتی که حجاج، 
اضافه بار دارند به ازای هر ساک 20 
کيلوي��ی اضافه بايد ي��ک تگ قرمز 
رنگ 200 ريالی )ريال س��عودی( از 
شرکت هواپيمايی مربوطه خريداری 

کنند؛ البته حج��اج برای خريد اين 
تگ اضافه بايد درخواس��ت خود را 
72 س��اعت قب��ل از پ��رواز به مدير 

کاروان شان اعالم کند.
پذيرش  برنامه ريزی،  مديرکل 
و اعزام س��ازمان ح��ج و زيارت با 
بي��ان اينک��ه ميانگي��ن تاخيرات 
از  انتق��ال حجاج  ب��رای  پروازی 
ايران به عربس��تان در حج س��ال 
گذش��ته کمت��ر از 10 دقيق��ه و 
پروازهای  تاخي��رات در  ميانگين 
بازگش��ت حج سال 91 برابر 28 
دقيقه بوده است، گفت: ميانگين 
تاخيره��ای پ��روازی در عمليات 
انتق��ال زائ��ران به عربس��تان در 
دقيقه   13.8 امس��ال حدود  حج 
پروازهای  اميدواري��م در  بود که 
کش��ورمان  حج��اج  بازگش��ت 
تاخيره��ای احتمالی ب��ه حداقل 

ممکن برسد.  

اطالعات مهم درباره زمان بازگشت، 
میزان بار مجاز حجاج و اضافه بار 

اطالعیه ستاد مکه درباره انتقال بار حجاج به فرودگاه
ستاد مکه مکرمه سازمان حج و زيارت نيز با صدور اطالعيه ای درباره انتقال 
بار حجاج به فرودگاه اعالم کرد: پيرو تذکرات مکرر سازمان حج وزيارت و 
مديران کاروان ها قبل از حج و حين سفر پيرامون نحوه حمل بار حجاج 
هنگام مراجعت به کش��ور با توجه به اينکه ماموران شرکت مسئول جمع 
آوری س��اک ها در مقابل هتل های مکه مکرمه با هماهنگی شرکت های 
هوايی از بارگيری بس��ته های متفرقه وغيراستاندارد اکيداً خودداری می 
نمايند ووساطت واصرار مديرکاروان نيز در اين مورد کارسازنميباشد،بارديگر 
تاکي��د می گردد به منظور جلوگيری از ايجاد مش��کل بعدی،زائران عزيز 
وس��ايل خود را تنها در ساک های استاندارد قرار دهندو بسته های خارج 

از عرف درست نکنند.



بودجه سال 93 در دست بررسی
ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: بودجه 
س��ال 1393 در حال ش��کل گیری اس��ت که در 
اولی��ن قدم، بودجه س��ال 92 ترمی��م و از 210 
هزار میلیارد تومان به 157 هزار میلیارد تومان 

کاهش یافت.
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سازمان وکالت، تدبیر امام هادی)ع(
امام هادی عليه السالم دوازد همين شخصيت واالمرتبه ی 
آفرين��ش و دهمين نور تابناک حلق��ه عصمت و طهارت 
اس��الم است. آن حضرت ويژگی های خاص خود را داشت. 
آن حض��رت در نيمه ی ذی الحجه س��ال 212 به دنيا آمد 
و در هش��ت س��الگی پس از ش��هادت وال��د گرانقدر خود 
حضرت امام جواداالئمه عليه الس��الم عه��ده دار امر امامت 
ش��د و تا سال 254 به مدت سی وسه سال عالوه بر امامت 
امت و تحمل ش��ش طاغوت از طواغيت بنی عباس، آحاد 
مردم از دوس��ت و دشمن ايش��ان را به عنوان عامل دين، 
 فقي��ه جامع، امين ب��زرگ و طيب و تقی می ش��ناختند.

اگرچه پس��ران  عباس با شعار )الرضا من آل محمد( افكار 
عمومی امت اس��المی را به اس��تخدام خود در آوردند و با 
اس��تفاده از ظرفيت دينی، علم��ی و مديريتی وقت جهان 
اس��الم از يك س��و و بهره برداری از نف��رت آحاد جامعه ی 
مس��لمانان نس��بت به بنی اميه و بنی مروان از طرف ديگر 
ش��رايط ويژه ای را برای ايجاد و تثبيت حاکميت خود رقم 
زدند، اما اين فريب طبيعتًا نمی توانس��ت ماندگار باشد. لذا 
تدريجًا از ش��عار اوليه پرده برداری ش��د و با، حذف عناصر 
مؤث��ر و كارآمد و برخورده��ای بی رحمانه ی با جريان حق 
ائمه دين شرايطی تلخ تر از عصر اموی و مروانی رقم خورد. 
اما آنچه باعث به فراموشی سپرده شدن نحله های انحرافی 
و در هم كوبيده شدن فتنه ها شد، حضور با عظمت و تدابير 
اساس��ی حضرت هادی عليه السالم در حوزه های سياسی، 
علمی و اعتقادی مسلمانان بود كه هر تفرقه ای را به وحدت 
می رساند. تحکيم و توسعه سازمان وکالت يکی از اقدامات 

اساسی حضرت امام هادی)ع( بود.
اگ��ر چه موضوع نيابت و وكالت از س��وی امام معصوم 
عليه السالم در دوره های پيش وجود داشت اما در عصر امام 
هادی عليه السالم اين تدبير ارزنده و مؤثر به عنوان يك نهاد 
رسمی و سازمان يافته، از برجستگی های ويژه ای برخوردار 
ش��د و نهاد مرجعيت ش��يعه به عنوان نهادی راهبردی و 
مدل ساز چنان عظمتی پيدا كرد كه به عنوان بی نقص ترين 
سلس��له ی پس از عصمت و طه��ارت، ضمن حفظ ارتباط 
مردم با امام عليه الس��الم، در هم كوبنده ی بحرانی بود كه 
پيش روی امت اس��المی پهن می ش��د. شما می بينيد كه 
حتی موضوع حبس و حصر امام معصوم عليه السالم با دقت 
عمل و فرصت شناسی و وظيفه مداری مخلصانه ی وكالی 
امامان معصوم باعث نشد كه جامعه ی اسالمی از دسترسی 

به هدايت ناب اهل بيت عليهم السالم محروم بماند.
در عمر امام هادی)ع( س��ازمان وكالت دارای چنان 
قوام و اس��تحكامی ش��د كه مجموع��ه نيازهای فكری، 
اقتص��ادی، سياس��ی و اجتماعی مس��لمانان را توليت و 
كفايت می كرد و مراكز با عظمت علمی و حديثی مانند 
قم و نجف و مش��هد،  از جمله محصوالت با برکت تدبير 
واالی حضرت امام هادی عليه الس��الم است. به هر حال 
تحصيل و وصول مبانی و مس��ائل فقهی و كالمی از يك 

مجمع مورد اعتماد، به جامعه مصونيت می بخشيد.
تاري��خ به م��ا می گويد كه شكس��ت و ائتالف نحله های 
انحرافی و شبهه آفرين در حوزه های توحيد، امامت و اعتقادات 
مردم و دفاع از قرآن و احاديث رسالت و امامت و روشن ماندن 
چراغ هدايت در زندگی بش��ر، محصول دورانديشی و تمهيد 

ژرف آن حضرت، پدر و فرزندان گرانقدر اوست.

خادمان ضیوف الرحمن 
که حج گزاری نکردند

به گزارش خبرنگار زائر، اين خادمان 
بی پيرايه که در بين آنها پزشک، معلم، 
مهندس، آشپز، راننده، تکنسين و ... 
حضور دارد، در زمان��ی که زائران در 
ايام تش��ريق می روند ک��ه حج تمتع 
انج��ام دهن��د، آنه��ا هم به مش��اعر 
اما خدمت رس��انی  مقدس��ه می آيند 
به ضيوف الرحم��ن، مهمترين وظيفه  
و ش��ايد پربارترين عبادتشان در اين 

روزها باشد.   
ماه ها پيش آستين ها را باال زده اند 
تا برای روزی که زائ��ران ايرانی وارد 
س��رزمين وحی می ش��وند، همه چيز 
آماده باش��د. بعض��ی از آنها مرتب در 
راه اي��ران ب��ه مدينه و مک��ه بوده اند 
ت��ا اقامتگاه های زائ��ران را انتخاب و 
ب��ه مرحله قرارداد برس��انند و زمينه 
ام��وری نظير نقليه و ت��رددی، تغذيه 
حج��اج، درمان��ی و ... ب��رای زائ��ران 

کشورمان در حج را فراهم سازند.
آماده س��ازی غذايی که روزانه در 
چن��د نوبت مخصوص زائ��ران ايرانی 
تهيه و در سالن غذاخوری اقامتگاه ها 
ب��ا نظ��م توزي��ع می ش��ود، خدمات 
بهداش��تی و درمانی، خدماتی که در 
حوزه نقليه و ترددی و امداد به زائران 
ارائه می ش��ود، زحمت کشانی که در 
قال��ب مديري��ت مجموعه ها در صدد 
رت��ق و فت��ق امور زائ��ران در هتل ها 
هستند، عوامل کاروان ها اعم از مدير 
و معاون و خدم��ه کاروان تا ذابحانی 
ک��ه در ايام تش��ريق به ذب��ح قربانی 
مش��غول هس��تند و همچنين عوامل 
س��تادهای س��ازمان حج و زيارت در 
مدين��ه منوره و مک��ه مکرمه، همه را 
خادم ضي��وف  الرحمن يعنی خادمان 

حجاج می نامند.  
 ب��ا وجود وظيفه س��نگين و اجر 
عظيمی ک��ه خداوند ب��رای خادمان 
ضيوف الرحم��ن قرار داده اس��ت اما 
اغلب اين خادمان متواضع، که ممکن 
اس��ت در دوره  های مختلف به منظور 
خدمت به حجاج به س��رزمين وحی 
عازم ش��وند فقط يک ب��ار می توانند 
حج گزارند و در دوره های بعد تشرف 
به سرزمين وحی بر اساس توانايی ها، 
مهارت ها و عشق و عالقه ای که دارند 
صرفًا در خدمت حجاج هستند و خود 

احرام حج نمی بندند.
مدين��ه  س��تاد  دس��ت اندرکاران 
منوره، س��تاد مک��ه مکرم��ه، عوامل 
ثاب��ت اقامتگاه ه��ا، دس��ت اندرکاران 
مرکز پزش��کی حج و زيارت جمعيت 
هالل احمر، کارکنان آش��پزخانه های 
زين، الدخي��ل، ابوجدايل و قحطانی 
و اعض��ای کاروان ذابحي��ن از جمله 
دس��ت اندرکاران اجرايی هس��تند که 
آنها با وجود اينکه در موس��م حج به 
سرزمين وحی مشرف شده و در ايام 
تش��ريق هم در مشاعر مقدسه حضور 
دارند اما اکثرشان در اين ايام، احرام 
نبس��ته و در لباس خادمی حجاج به 

آنها خدمت رسانی می کنند.
گفتن��ی اس��ت از 64 ذاب��ح عضو 
نفرش��ان   5 فق��ط  ذابحي��ن  کاروان 
احرام حج تمتع بس��ته اند. اين 5 نفر 
هشتمين سفرشان به حج است. آنها 
در س��فرهای قبلی ش��ان ح��ج انجام 
نداده بودند و امس��ال برای نخستين 

بار حج گزاردند.      
خادم��ان  اکث��ر  چن��د  ه��ر 
ضيوف الرحمن در بخش های مختلف 

 اغلب 
خادمان 

ضیوف 
الرحمن که 

در دوره  های 
مختلف 

به منظور 
خدمت به 
حجاج به 

سرزمین وحی 
عازم شوند 

فقط يک بار 
می توانند 

حج گزارند.

 نیما شایان

همه ساله تعدادی برای خدمت به ضیوف الرحمن عازم 
سرزمین وحی می شوند. برخی از آنها سال ها به طور مستمر 
اين سفر برايشان تکرار می شود اما در همه اين سال ها فقط 

يک بار فرصت حج گزاری می يابند و در بقیه موارد تشرف شان، 
به انجام اعمال عمره مفرده بسنده می کنند.

  سرمقاله
حشمت اهلل قنبری همدانی



سفر هیات اروپایی به ایران
هیات��ی از پارلمان اروپا روز گذش��ته به منظور دیدار با 
مقامات پارلمانی کش��ورمان به ته��ران   آمد. این هیئت 
پارلمانی اروپایی به سرپرس��تی “هنص اسودا” اقامتی 
4روزه در تهران خواهند داش��ت و قرار است با مقامات 

پارلمانی کشورمان دیدارهایی داشته باشند.
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زائران انجام عمره مفرده 
استحبابی را به تاخیر بیاندازند

مق��ام معظم  بعث��ه  اس��تفتاء  ش��ورای 
ئران  از زا رهبری ب��ا صدور اطالعي��ه ای 
خواس��ت ب��ا توجه ب��ه ش��لوغی مطاف و 
اينکه بس��ياری از  ي��ام و  ا مس��عا در اين 
انجام  ئران هنوز اعم��ال واجب خود را  زا
ن��ٰد انجام عمره مفرده اس��تحبابی  نداده ا

خ��ود را ب��ه تاخي��ر بياندازن��د.
به گزارش نشريه زائر متن اطالعيه شورای 
اس��تفتاء بعثه مقام معظم رهبری به اين شرح 

است:
عمال  ز ا ا در مورد عم��ره مفرده پس 
ب��ل توجه اس��ت: قا ن��کات ذي��ل   ح��ج، 

بج��ای  ا  ر خ��ود  ح��ج  ک��ه  کس��ی   -1
نج��ام  ا ح��ج،  عم��ال  ا ز  ا پ��س  آورده، 
نيس��ت. واج��ب  مف��رده  عم��ره   دادن 
ينکه در چند روز پس  2- ب��ا توجه ب��ه ا
عم��ال من��ا مط��اف و مس��عا ش��لوغ  ز ا ا
عمال  ئران هنوز ا ا ز ز اس��ت و بس��ياری ا
عمال  ند و ا ده ا نجام ندا ا ا واج��ب خود ر
برای  مزاحمت  و  زحم��ت  مف��رده  عمره 
تا  توصيه می ش��ود  ب��ود،  هد  ن��ان خوا آ
نش��ده  خلوت  مس��عا  و  مطاف  که  زمانی 
مف��رده  آوردن عم��ره  بج��ای  ز  ا اس��ت 

بی بپرهيزن��د. اس��تحبا
3- ب��ه فت��وای برخی از مراج��ع تقليد 
باي��د فاصله عمره مفرده با عمره تمتع يک 
ماه باشد يا طبق فتوای بعضی، عمره قبلی 
در م��اه قبل انجام ش��ده باش��د و در غير 
 اي��ن صورت اس��تحباب آن قطعی نيس��ت.

4- اعم��ال عمره مفرده مانن��د عمره تمتع 
و ح��ج دارای احکام خاص خود و از همان 
دقت برخورداراس��ت لذا چنانچه خللی در 
آنه��ا پي��ش بياي��د ممکن اس��ت در احرام 

باقی بمانند.
5- ب��ا توج��ه ب��ه نکاتی که ذکر ش��د 
روحاني��ون معظم کاروان ها زائران عزيز را 
به انجام عمره مفرده يا تکرار آن تش��ويق 
بلک��ه وظيفه ای دراين خصوص  نفرمايند. 
ندارن��د و آنان را به نماز در مس��جدالحرام 

و تالوت قرآن تش��ويق کنند.
6- چنانچ��ه مردی در اعمال حج، حلق 
کرده باش��د و محاس��ن خود را با تيغ زده 
باش��د و موی س��ر و صورت نداش��ته باشد 
عالوه ب��ر ارت��کاب معصيت ريش تراش��ی 
ب��ه فت��وای بس��ياری از فقها ب��رای تقصير 
درعمره مف��رده،  چيدن ناخ��ن و يا موی 
اب��رو کافی نيس��ت، بلک��ه باي��د حلق کند 

يعنی مجددا س��ر را بتراش��د.

تذکــــــــــــــر

تعداد نیروهایی که حج تعداد کل نیروهاواحد
توضیحاتمی گزارند

در آمار ستاد مدینه، آمار ستادهای 4 نفر45 نفرستاد مدینه
مناطق نیز دیده شده است.

-9 نفر27 نفرآشپزخانه زین در مدینه

-10 نفر35 نفرآشپزخانه دخیل در مدینه

172 نفرستاد مکه

35 نفر

در آمار ستاد مکه، آمار ستادهای 
فرعی نیز دیده شده است.

-144 نفرآشپزخانه ابوجدایل در مکه

-84 نفرآشپزخانه قحطانی در مکه

مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت 
23090 نفرهالل احمر در مکه و مدینه

آمار درج شده به نام مرکز 
پزشکی حج و زیارت، مربوط به 
کلیه عوامل اعم از متخصصان، 

پزشکان عمومی، کادر پرستاری، 
امداد، پیراپزشکی، آزمایشگاهها، 

رادیولوژی، داروخانه و ... است.

عوامل ثابت اقامتگاه های زائران 
-393 نفر1013 نفرایرانی در مدینه و مکه

کاروان ذابحین همراه با روحانیون 
کاروان

70 نفر )64 نفر از 
5 نفرآنها ذابح هستند(

این 5 نفر هشتمین سفرشان به 
حج است که در هشت سال گذشته 

حج انجام نداده بودند و امسال 
برای نخستین بار حج گزاردند و 

59 ذابح دیگر نیز امسال هم انجام 
ندادند.

اجرايی عمليات حج، موفق به انجام اعمال حج در ايام تشريق نشدند اما حجت االسالم والمسلمين 
راش��د يزدي درباره اجر خاص خداوند به خادمان زائران حرمين ش��ريفين می گويد: تكرار س��فر، 

موفقيت و بي نيازي در نسل، مزد خداوند به خادمان ضيوف الرحمان است.
از مجموع 1820 نفر فقط 546 نفر يعنی حدود 30 درصد از خادمان ضيوف الرحمن توانسته 
 اند حج تمتع انجام دهند و 70 درصد ديگر مشغول خدمت رسانی به زائران بيت اهلل الحرام بوده اند. 
در ج��دول ذيل، تعداد همه عوامل اجرايی در خدمت ضيوف الرحمن و تعدادی از آنها که امس��ال 
حج  گزارند، آمده است که با مرور اجمالی آن می توان گروه بزرگی از خادمانی که در ايام تشريق 

در خدمت زائر بوده اما حج گزاری نکرده اند را هم شناخت.     

كاهش 37 درصدي 
تعداد حجاج امسال

اداره كل آمار و اطالعات عربستان، نتايج آماري 
حج امس��ال را اعالم كرد: به ط��وري كه تعداد 
كل حج��اج به يك ميليون و 980 هزار و 249 
نفر رسيده است كه يك ميليون و 379 هزار و 
531 نفر از خارج عربستان و بقيه كه تعدادشان 
600 هزار و 718 نفر است از داخل عربستان در 

موسم حج شركت كردند.
بر اس��اس اين گزارش، ح��دود 500 هزار 
نفر از داخل عربس��تان به صورت غيرقانوني و 
با نقض قوانين حج در مناس��ك حج شركت 
كردن��د و اي��ن در حالي اس��ت ك��ه مقامات 
س��عودي تاكيد كرده بودند تدابير و اقدامات 
سرس��ختانه و ش��ديدي را براي جلوگيري از 
ورود اف��راد متخلف و فاق��د مجوز حج به كار 
خواهند گرفت كه در عمل اينگونه نشد و باز 
هم تعداد قابل توجهي از داخل عربس��تان با 
نقض قوانين حج و نقض حقوق حجاج خارج 

از عربستان در مناسك حج شركت كردند.

جابجایي حدود ۶۰۰ هزار 
حاجي با نقل ترددي در مشاعر

شركت اتوبوسداران عربس��تان اعالم كرد: نقل 
ت��رددي در جابجايي بيش از 595 هزار حاجي 
ميان مشعر منا، مزدلفه )مشعرالحرام( و عرفات 
در موس��م حج امس��ال، س��هيم بود. احمد بن 
عبداهلل سمباوهان رئيس سنديكاي اتوبوس داران 
گفت: جاده ه��اي اختصاص يافته به نقل ترددي 
براي حجاج چهار موسس��ه طوافه جنوب ش��رق 
آسيا، آفريقا، ايران، تركيه و مسلمانان اروپا نقش 
زيادي در جابجايي س��ريع ضي��وف الرحمن در 
مشاعر مقدسه داشت. وي افزود: همچنين 753 
هزار حاجي از طريق نقل عادي جابجا ش��دند تا 
تعداد كل حجاجي كه از طريق ناوگان اتوبوس راني 
جابجا شدند، به بيش از يك ميليون و 348 هزار 
حاجي برس��د كه اين تعداد از طريق بيش از 20 
هزار دستگاه اتوبوس جابجا شدند، همچنين بيش 
از س��ه هزار دستگاه اتوبوس جايگزين كمكهاي 
فراواني به اتوبوسهاي دچار نقص فني كرد و نقش 

زيادي در روان شدن حركت اتوبوسها داشت.

س��مباوهان با اشاره به نتايج مثبت انتقال 
حجاج در مش��اعر مقدس��ه اع��الم كرد هيچ 



بهترین کتاب و روش
پیامبر )ص( فرمودند: بهترین س��خن، كتاب خدا و بهترین روش، روش پیامبر )صلى هلل  علیه  و  آله( و بدترین 
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z a e r  n e w s p a p e r

اگر در مي��دان ارزش ها، » ح��االت معنوي« و 
»زاللي روح« و » تحّول اخالق« را هم در حّد و 
جايگاه يك گوهر نفيس به شمار آوريم، آن وقت 
به پاسداري و مراقبت از آن هم جّدي تر خواهيم 
انديش��يد و آن را يك »تكليف عقلي« خواهيم 
دانست. زائر خانة خدا و حرم پيامبر)ص(، وقتي 
به آن سرزمين مي رسد و اّيامي را مجاور »بيت 
اهلل الح��رام« و زائر روضة نب��وي و قّبة الخضراء 
مي شود، از عطر معنويت سرشار مي گردد، حّس 
تقّرب به او دس��ت مي دهد، احساس » آسماني 
ش��دن« پيدا مي كند، رش��ته هاي وابستگي به 
خاك و خانه و مال و مقام گسس��ته مي ش��ود 
و لطافت روح خ��ود را در آن اّيام نوراني، وزش 
نسيمي از بهش��ت خدا مي يابد و آرزو مي كند 
كه كاش پيوسته در آنجا بود و از بركات زيارت 
بهره مند مي شد و هر صبح و شام در كنار كعبه، 
چهره ب��ر زمين مي نهاد و عبوديت خود را ابراز 
مي كرد.  ولي چه مي شود كرد؟ اين روزها كوتاه 

و گذرا و اندك است و تشنگي زائر، بي نهايت. 
چگونه مي توان��د آن حال و هواي معنوي 
را كه در » غربت مدني« يافته است، در وطن 

هم داشته باشد؟ 
م��ادة نگه دارن��دة آن خ��واص و آثار در 
گنجينة روح چيست؟ و آيا مي شود آن روزها 
و حاالت خشيت و خش��وع را » امتداد« داد 
و آن لّذت از عب��ادت و انس با خدا و قرآن و 

عترت را »تكثير« كرد؟ 
امام صادق)ع( مي فرمايد: 

، ما  » الح�اّج ال َيزال عليه ن�وُر الَحجِّ
َلم َيْذنِِْب«. 

حاجي پيوس��ته از »نور ح��ج« برخوردار 
است، تا وقتي كه گناه نكند. 

مفهوم اين سخن آن است كه » گناه« آفتي 
براي آن نورانيت و صفاي باطني اس��ت كه در 
حج پيدا مي ش��ود و اكس��يري كه مي تواند آن 
حال نوراني را نگه دارد، »ترك گناه« است.  اين 
هم��ان تداوم يافتن نور غربت در وطن و صفاي 
حج در ديار خويش و همراه داشتن نسيم مشعر 
و عرفات در شهر و خانه و زندگي است. ابليس 
هميشه در كمين است. او دشمن قسم خوردة 
انسان است. يك لحظه هم از دام گستردن پيش 
پاي انسان و تالش براي اغواي او غافل نيست. 
يكي از مهم ترين سالح هاي او براي شكار انسان، 
» غفلت« است؛ غفلت از خدا، از خود، از راه، از 
هدف، از آخرت، از ش��يطان، از بندگي خويش، 

از عاقبت گناه. 
كسي كه گناه مي كند، ميدان را براي شيطان 
خالي گذاشته است و كسي كه در ميدان » جهاد 
نفس« و مقابله با تمنّيات شيطاني مقاومت مي كند، 

آن دشمن را به زمين زده است. 
آن نيست شجاعت كه گلو چاك كني 
مردانگي آنجاست كه دل، پاك كني 
وقتي كه به » باشگاه تقوا« رفتي 

اي كاش حريف نفس را خاك كني 
راستي... از سفر حج، چه ارمغان آوردي؟ 

بهترين ارمغان اين سفر، همراه آوردن آن 
حالت هاي باصفا و پر معنوّيت اّيام حج است.  
وقتي ك��ه در منا و عرفات، ي��ا در پاي حجر 
االسود و بر فراز كوه صفا اشك ريختي، وقتي 
در مطاف خانة خدا، ذكر گفتي و توبه كردي، 
وقتي در آن لحظاِت دل شكستن ها، با خدا و 
رسول آشتي كردي و به امام زمان)عج( قول 
دادي ك��ه پيرو شايس��ته و پاي بند به ديانت 
باشي، آن حالت ها را تا كجا با خود داشتي؟ 

در حديث است كه رسول اهلل)ص( فرمود: 
»ال َتنَصِرفوا َعِن المشاِهِد ِااّل ِبَتوَبٍة َو  

 .» ِاقالعٍِ
از مشاهد شريفه و زيارتگاه ها جز با توجه 

و دل كندن )از گناه و بدي( بر نگرديد. 
يعني اين كنده ش��دن از گن��اه و بدي و 
رذائل، بايد به عن��وان بهترين ارمغان حضور 
زائر در اين مكان هاي مقّدس همراه او باشد و 
آن را چون گوهري نگه دارد و از كف ندهد. 
اين كالم نبوي هم بسِي آموزنده است كه فرمود: 
» ِاذا َرَج�َع الّرُجُل عّما كاَن عليه من 

المعاصي، هذا عالَمُة قبوِل الحّج...«. 
هرگاه حاجي از گناهاني كه قباًل انجام مي داده، 

برگردد، اين نشانة پذيرفته شدن حج است. 
در حدي��ث ديگري اس��ت: حاجي وقتي 
» عرف��ه« را درك مي كند، مش��مول رحمت 
الهي گش��ته، آمرزيده و پاك مي ش��ود، مثل 

روز توّلد از مادر.  

حي��ف اس��ت كه اي��ن پاكيزگ��ي روح از 
دست برود و دوباره غفلت بر دل و جان سايه 
اندازد.  راست گفته اند كه:  مهم تر از پيروزي، 

نگه داري آن است. 
مهم ت��ر از ح��ج و زيارت خان��ة خدا هم، 
حفاظت از دستاوردهاي معنوي آن است كه 
ثم��رة جهاد با نفس و مقابله با وسوس��ه هاي 
ش��يطاني اس��ت.  حضور در کنار خانة خدا و 
انجام حج و عمره، روح و جان را پاک و لطيف 
مي کن��د. اين تميزي را باي��د حفظ کرد و از 

آلوده شدن دوباره جلوگيري نمود. 
خ��دا وع��ده داده که زائران »بي��ت اهلل« را 
مش��مول رحمت خويش س��ازد و بيامرزد. اگر 
غفلت شود، اين طهارت و پاکيزگي روح از بين 
مي رود و کدورت گناه بر دل ها سايه مي اندازد. 

تا چه حّد، آن صفاي به دس�ت آمده 
از سفر حج را توانسته اي حفظ کني؟ 

آن دس��ت و صورت��ي که بر کعب��ة مقدس 
ماليدي و اشک ريختي، بايد حرمت آن لحظات 
را نگه داري. وقتي به دور کعبه طواف کردي، ديگر 
نبايد مطاف تو ماّديات باش��د.  تو که به ياد هاجر 
و اسماعيل در »حجر اسماعيل« نماز خواندي و 
در پش��ت »مقام ابراهيم« دست به دعا برداشتي 
و چه��ره بر زمين نهادي و در ح��رم پروردگار، به 
ت��الوت »کالم اهلل« پرداختي، يعني چند پله باال 
رفت��ي،  مبادا دوباره پايين برگردي و از راه رفته و 
مسير طي شده »رجعت« کني و به عقب برگردي! 
تعبيري که ام��ام صادق)ع( درب��ارة حج و 
عمره به کار برده، اشاره به دستاوردهاي نفيس 
اين س��فر زيارتي دارد. ايشان حج و عمره را دو 
بازار از بازارهاي آخرت مي شمارد که رهاورد آن 

»غفران الهي« است. 
اي تهي دست رفته در بازار

ترسمت ُپرنياوري دستار
نه تنها حج و عمره، بلکه کّل زندگي دنيايي، 
بازاري اس��ت که عّده اي موفق مي شوند در اين 
ب��ازار، به تج��ارت آخرت بپردازند و س��ودهاي 
فراوان اخروي ببرند، عّده اي هم س��رماية عمر 
و ني��روي جوان��ي و امکان��ات خ��ود را هدر 
مي دهن��د و از بهرة آخرت محروم مي مانند.  
تو اگر از آناني که فرصت هاي مغتنم حضور 
در مّک��ه و مدين��ه را غنيمت ش��مرده اي و 
به��ره برده اي، مبادا که اين دس��تاوردها را 
به فراموش��ي بس��پاري و از اي��ن ميهماني، 

»برکات ماندگار« نداش��ته باش��ي. 

همیشه حاجي بمان! شیطان پس از حج بیشتر دنبال شماست
به دست آوردن »گوهر« يك كامیابي است، نگهداري آن كامیابي بزرگتر. 

هرگاه 
حاجی از 

گناهانی که 
قبال انجام 
می داده، 

برگردد، 
اين نشانه 

پذيرفته 
شدن حج 

است

اخــــــــــلاق



سرمشق نیکو
حضرت مهدی )ع( فرمودند: دختر رسول خدا )فاطمه( 

برای من سرمشقی نیکوست.

قرآن کریم و دعاهای حاجیان
بخش نخس�ت - يك��ی از راه های 
ش��ناخت مردم ، آش��نايی ب��ا آرزوها و 
دعاه��ای آنان اس��ت. خداوند در قرآن 
حاجي��ان  دعاه��ای  ب��ه  راج��ع  کري��م 
انجام اعم��ال، به نکت��ه مهمی  از  پ��س 
اش��اره فرم��وده اس��ت. در آيه 200 از 
س��وره ش��ريفه بقره چنين آمده اس��ت: 
الّلَ  َفاْذُكُروْا  َمَنِس�َكُكْم  َقَضْيُت�ْم  َذا  »َف�ِإ
ْو اَءَش�دَّ ِذْكرًا َفِمَن  ُكْم اَء بآَء َا َكِذْكِرُك�ْم َء
ْنَيا  اِتَنا ِف�ي اْلدُّ بََّنا َء اْلنَّ�اِس َمْن َيُق�وُل َر
َوَم�ا َلُه ِفی االَِْخرِة ِمْن َخَلٍق.« پس چون 
داديد،  انجام  را  ( خ��ود  مناس��ك )حج 
خ��دا را ياد كني��د، همانگونه كه پدران 
خوي��ش را ياد م��ی كنيد، بلكه بيش��تر 

و بهت��ر از آن. 
پس بعضی از مردم كس��انی هس��تند 
ك��ه می گوين��د: خداوندا! به م��ا در دنيا 
عط��ا ك��ن . آن��ان در آخ��رت به��ره ای 
ندارن��د. و در آي��ه 201 هم��ان س��وره 
خداوند چنين آورده اس��ت: »َوِمْنُهْم َمْن 
ْنَيا َحَس�َنًة َوِفی  َيُق�وُل َربََّن�ا َءاِتَنا ِفی اْلدُّ
اِر.« )اما(  ااْلَِخَرِة َحَس�َنًة َوِقَنا َع�َذاَب اْلنَّ
بعض��ی از مردم می گويند: پروردگارا! در 
دني��ا به م��ا نيكی عطا ك��ن و در آخرت 
ني��ز نيكی مرحم��ت فرما و مارا از عذاب 

آتش نگهدار.
از اين دو آيه، نکات بس��يار مهمی به 
دس��ت می آيد. اما پيش از آن شايس��ته 
اس��ت به ش��ان ن��زول اين آي��ات توجه 
ش��ود. گروهی از اهل مّك��ه، بعد از پايان 
مراس��م ح��ج در محّلی اجتم��اع كرده و 
با ي��اد كردن پ��دران و ني��اكان خود به 
آنان افتخ��ار و مباهات می كردند. قرآن 
دس��تور می دهد به جای تفاخر به پدران 
و ني��اكان، خ��دا را ياد كني��د و از نعمت 
ه��ا و توفيق��ات او س��خن بگويي��د و در 
اين كار جّدی تر باش��يد. ياد هر كس يا 
هر چيز، نش��انه ی حاكمّي��ت آن بر فكر 

انس��ان   اس��ت.
كس��ی كه ياد ني��اكان را دارد و به آنان 
افتخ��ار م��ی كند، فك��ر و فرهن��گ آنان را 
پذيرفته اس��ت و اي��ن يادكردن م��ی تواند 
فرهن��گ جاهل��ی را بر جامع��ه حاكم كند. 
ب��ه همين دليل حضرت موس��ی گفت : من 
گوس��اله طالئی و پر قيمت سامری را آتش 
می زنم و خاكس��ترش را ب��ه دريا می ريزم. 
زيرا تماشای آن، فرهنگ و تفّكر شرك را در 

انسان زنده می كند. 
ادامه در شماره آينده...
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بخ�ش دوم/ بدون تردي��د ناپاكان و آل��ودگان را به آن مكان مقدس راهی نيس��ت؛لذا 
كس��ی كه آهنگ خانه معبود را دارد می بايس��ت ابتدا نيت خ��ود راپاك كند و تنها هدف از 
اين س��فر و زيارت را، قرب و نزديكی به حضرت حق قرار دهد. س��پس موانع ايجاد ارتباط 
ب��ا معب��ود را با توبه خالص از س��ر راه بردارد و خ��ود را از گناهان و معاصی پاك س��ازد و 

اگربده��كاری مال��ی دارد بپ��ردازد.
از مس��ائل بسيار مهم در باب عبادات، نيت است؛ يعنی به ميدان آوردن قلب كه به فرموده امام 
صادق)ع( حرم خداس��ت برای خدا. اگر توجه قلب هنگام عبادت به خدا باش��د، آن عبادت به خاطر 
اين نيست ارزش پيدا می كند؛ چون كمال و شرف و فضيلت عبادت وقبولی آن بستگی به نيت دارد 

و در فضای قبولی عبادت است كه اجر الهی ظهور می كند .
در حقيقت نيت به منزله روح اس��ت و عبادت به منزله بدن. همان طور كه حيات بدن بس��تگی 
به روح دارد و بدن بی روح، مّيتی بيش نيس��ت، عبادت هم اگر كنارش نيت خالصانه  نباش��د، مّيتی 

بيش نيست و نبايد از آن توقع اثر داشت.
و اينچنين اس��ت که خداوند در خصوص  کس��انی که با قلب ناپاك دست به عمل صالح  يعنی 
تعمير مسجدالحرام زدند و خرابيها را آباد كردند. فرمود»َما َكاَن ِلْلُمْشرِ ِكيَن َأن َيْعُمرُ وا َمَساِجَد 
اللَّ�ِه َشاِهِديَن َعَلٰى َأنُفِسِهم ِباْلُكْفرِ «1 )مشرکان را سزاوار نيست که مساجد خدا را تعمير کنند 

در صورتی که به کفر خود شهادت می دهند(.
 چرا خدای متعال بااينكه عمل تعمير مس��جد به ظاه��ر عمل صالحی بود، چنين فرمود؟ چون 
قلب آنان آلوده بود و نسبت به پيغمبر اكرم)ص( كينه داشت. لذا اين عمل مانند بنای احداث شده 
بر روی آب، بی ثمر وپوك و فرو ريختنی است. »ُأوَلٰ�ِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم «2 اين اعمال برفناست 

و چنين قلبی نيت خالص از از ان ظهور نخواهد کرد 
ب��ه عبارت ديگر قلب به منزله انبار انرژی اس��ت و اعضا وجوارح ب��ه منزله مصرف كنندگان آن. 
در حقيق��ت  اعضا وجوارح اس��تقاللی ندارند، بلک��ه مصرف کننده توليدات قلب  هس��تند. لذا اگر 
قلب، مركز انوار  الهی باش��د تمام اعمال و اخالق نورانی می ش��ود و اگر فاقد آن باشد که در حقيقت  
ظلمانی اس��ت، تمام اعم��ال، ظلمانی خواهدبود؛ لذا در حديث از پيامب��ر اكرم )ص( خطاب به ابوذر 

آمده است:
»ي�ا اباذر ان الّل  تعالی ال ينظ�ر الی صوركم واموالكم بل ينظ�ر الی قلوبكم«3  )ای 
اب��وذر خداوند متعال به ظاهر و اموال ش��ما نمی نگرد بلكه قلبهای ش��ما مورد توجه حق تعالی 

اس��ت.(
در روايت آمده اس��ت: كس��ی در ميدان جنگ در كنار رسول خدا)ص( كشته شد. وقتی 
ي��اران پيامبر می خواس��تند او را به عنوان ش��هيد تلق��ی كنند، پيامبر اج��ازه ندادند؛ چون 
وقت��ی می خواس��ت درجنگ حمله كند، اس��بی را از دش��من در نظر گرفت ب��ه اين نيت كه 
صاحب اس��ب را بكش��د و اس��ب را صاحب ش��ود و بعد هم خودش كش��ته ش��د. پيامبر به 
شمش��ير زدن ن��گاه نكردن��د، به زحمت حمل اس��لحه ن��گاه نكردند، به قل��ب و نيت او نگاه 
كردند و فرمودند اين اعمال بی ارزش اس��ت. چرا؟ چون نيت پاكی نداش��ت. دل او آلوده به 
مال دنيا بود و بر اس��اس آن شمش��ير می زد، پس ارزش ندارد. خداوندبه دلها نگاه می كند 
و می پرس��د: بر چه اساسی روزه گرفتی؟ حج وعمره رفتی؟ قرآن خواندی؟... اگر قلبی پاك 

نباش��د محصول آن هم ناپاك اس��ت. 

1 - توبه، آيه 17.
2 - همان.

3 - روض الجنان، ج 18، ص 128.

معــــارف حـــج

وسوسه های شیطان
در گوش حاجی
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زي��ارت جامع��ه کبيره که اقيانوس��ی م��واج از 
معارف الهی و مضامين عالی مشتمل بر معرفی 
مق��ام ائم��ه عليهم الس��الم اس��ت؛ از امام علی 
النقی)هادی( عليه الس��الم به ما رس��يده است. 
زي��ارت جامعه که به تعبير عالمه مجلس��ی)ره( 
از نظر س��ند و روايت از صحيح ترين و قوی ترين 
زيارات ائمه عليهم السالم است يادگاری عظيم 
اس��ت که در حرم ه��ر يک از ائم��ه معصومين 
عليهم السالم آن زيارت را می خوانيم. در سالگرد 
والدت امام ه��ادی)ع( به مرور معارف فرازهايی 

از دعای جامعه کبيره می پردازيم: 
 از آنجاکه اين زيارت، بر نقل نصوص مختلف، 
معتبرترين زيارات بوده و توصيه به خواندن آن 
در مشاهد مشرفه تاکيد شده توجه به مضامين 

مهم آن نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد.
1 - السالم عليکم يا اهل بيت النبوه:

خاندان پيامبری: می گويد خاندان پيامبری 
و نمی گويد خاندان پيامبر.

2 - ساسئ العباد: 
- دين از سياست جدا نيست: ائمه ی شيعه، 
تنها رهب��ران دينی مردم نبوده و سياس��تمدار 
ترين افراد روزگار خود نيز بوده و ش��عار جدايی 
دين از سياس��ت توطئه ای پرورش يافته توسط 

دشمنان دين است .
ْنيا َوااْلِخَرِة   3 – َوُحَجِج اللَِّ َعلى َاْهِل الدُّ

َوااْلولى
- سه برهه ی زمانی بسيار مهم و اهل بيت :
امامان ش��يعه در س��ه برهه ی زمانی بسيار 

مهم ، حجت های بر مردم بوده اند:
الف : دنيا

ب : آخرت
ج : اولی ) آي��ا تا به حال به اين برهه زمانی 

فکر کرده ايد که اولی کجا بوده است ؟(
الُم َعلى َمحاَّلِّ َمْعِرَفِة اللَِّ 4 - َالسَّ

- امن ترين راه رسيدن به خدا:
آنچه که مسلم است و در لسان روايات به آن 
اش��اره شده است اينست که راه های رسيدن به 
خداوند، بسيار زياد است اما آنچه بايد بر اساس 
ن��ص جامعه ی کبي��ره مورد توجه ق��رار بگيرد 

اينست که:
امن ترين راه ، طريق اهل بيت است.

5 - َايََّدُکْم ِبُروِحِه
- تاييدات با روح: بزرگترين فرش��ته ی الهی 
به نام روح ) که برخی از مفس��رين ، ذيل آيات 
س��وره ی قدر و آيه تن�زل المالئکه و الروح 
فيها، اش��اره به اين مطلب داشته اند( که اعظم 
مالئکه ی الهی می باش��د؛ هم��واره همراه اهل 
بيت عصم��ت و طهارت بوده اس��ت و ايضا می 

باشد.
6 - َواْلباُب اْلُمْبَتلى ِبِه الّناُس َمْن َاتيُکْم 

َنجى َوَمْن َلْم َيْاِتُکْم َهَلک
- اه��ل بيت مح��ک ايمان: آنچه بر اس��اس 
روايت مختلف بدان اش��اره ش��ده است، خاندان 
عصمت و طهارت، محک ايمان برای انس��ان ها 
هس��تند . هرکس ايشان را به عنوان نمايندگان 
الهی پذيرفت، نج��ات يافته و هرکس رو گردان 

شود، هالک می گردد. 
نا ِبِه  7 – َوَجَعَل َصَلواَتنا َعَلْيُکْم َوما َخصَّ
ِمْن ِوالَيِتُکْم طيبًا ِلَخْلِقنا َوَطهاَرًة اِلْنُفِس�نا 

َوَتْزِکَيًة َلنا َوَکّفاَرًة ِلُذُنوِبنا
- اهل بي��ت جلوه ای از رحم��ة للعالمينی 
پيامبر اس��الم: اگ��ر خداوند ، گناه��ان خالئق 
بپوش��اند و لباس رحمت بر آنان ، بواس��طه ی 
اهل بيت اس��ت که در برخی روايات داريم در 
روز قيامت،خي��ل کثيری از بن��دگان الهی را 
دس��تگيری می نمايند و ايض��ا در اين دنيا به 
برکت حضور نورانيت ايشان ، گناهان بخشيده 
می ش��ود. همانطور که در زيارت نامه ی آنها 
نيز اش��اره شده اس��ت که زائر ايشان در حال 
معرف��ت ، تمامی گناهانش بخش��يده ش��ده و 

مإوايش بهش��ت خواهد بود.
ِم�نْ  َوَج�لَّ  َعزَّ اللَّ  ِاَل�ى  َوَبِرْئ�ُت   –  8
َوالّطاُغ�وِت  اْلِجْب�ِت  َوِم�َن  َاْعداَِّئُک�مْ 
َلُک�ْم  الّظاِلمي�َن  َوِحْزِبِه�ُم  �ياطيِن  َوالشَّ
ِم�ْن  َواْلماِرقي�َن  ُک�ْم  ِلَحقِّ َواْلجاِحدي�ن 

زیارت جامعه کبیره
یادگار گرانسنگ امام هادی)ع(

حضرت امام هادی)ع( پس از پدر بزرگوارش در سن 
8 سالگی به مقام امامت رسيد و دوران امامتش 33 
سال بود. در اين مدت حضرت علی النقی )ع( برای 
نشر احکام اس��الم و آموزش و پرورش و شناساندن 
مکتب و مذهب جعفری و تربيت شاگردان و اصحاب 
گرانقدر گامهای بلند برداشت. نه تنها تعليم و تعلم و 

نگاهبانی فرهنگ اسالمی را امام دهم)ع( در مدينه 
عهده دار بود، و لحظه ای  از آگاهي بخشي به  مردم 
و آشنا کردن آنها به حقايق مذهبی  نمي آسود، بلکه 
در ام��ر به معروف و نه��ی از منکر و مبارزه پنهان و 
آشکار با خليفه ستمگر وقت )يعنی  متوکل عباسی( 

آنی آسايش نداشت. 
مورخان و محدثان نوشته اند که امام جماعت 
حرمين )مکه و مدينه( از س��وی دستگاه خالفت، 
به متوکل عباسی نوشت: اگر تو را به مکه و مدينه 
حاجتی اس��ت، علی بن محمد )ه��ادی( را از اين 
ديار بيرون بر، که بيش��تر اي��ن ناحيه را مطيع و 
منقاد خود گردانيده اس��ت.  دس��تگاه حاکم، کم 

کم متوجه ش��ده بود که حرمي��ن )مکه و مدينه( 
ممکن است به فرمانبری از امام )ع( درآيند و سر 
از اطاع��ت خليفه وقت درآورند. بدين جهت پيک 
در پي��ک و نام��ه در پی نامه نوش��تند، تا متوکل 
عباسی دس��تور داد امام هادی )ع( را از مدينه به 
سامرا )که مرکز حکومت وقت بود( انتقال دهند. 
متوکل امر ک��رد حاجب مخصوص وی حضرت 
ه��ادی )ع( را در نزد خود زندانی کند و س��پس آن 
حضرت را در محله عسکر سال ها نگاه دارد تا همواره 
زندگی امام، تحت نظر دستگاه خالفت باشد. برخی  
از ب��زرگان مدت اين زندانی و تح��ت نظر بودن را، 
بيست سال نوشته اند. پس از آنکه حضرت هادی )ع( 

هادي اُمت
به مناسبت سالروز والدت 
دهمین اختر سپهر امامت

نجــــــــــوا
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ِوالَيِتُک�مْ َواْلغاِصبيَن اِلْرِثُکْم 
في����ُکْم  َوالّش�اَّّکي��َن 

َوِمْن  َعْنُکْم  َواْلُمْنَحِرفيَن 
ُکلِّ َوليَج�ٍة ُدوَنُک�ْم

- دشمن شناسی و 
کشف ُک�دهای کالمی 

اهل بيت :
مهم  بس��يار  مقول��ه ی 

دش��من شناس��ی در مکت��ب 
اه��ل بي��ت در ه��ر زم��ان مورد 

توجه ايش��ان بوده و به مناسبت های 
مختلف ، کدهايی از جانب اين انوار مقدسه 
صادر می ش��ده تا دش��منان را ب��ه مردم ، 
معرف��ی نماين��د از جمله کدهاي��ی همانند 
جب��ت و طاغوت ک��ه بايد م��ورد توجه قرار 

گرفته ش��ود .
9 – َمْن َاراَد اللََّ َبَدَء ِبُکْم

- تاکيد موکد و مجدد به خداشناس��ی از 
درگاه اهل بيت :

هرکس خ��دا را بخواهد باي��د با اهل بيت 
ش��روع کند چرا که محل امن شناخت الهی ، 

از درگاه خزائن علم خواهد بود .
10 - بُکْم َفَت�َح اللَُّ َوِبُکْم َيْخِتُم َوِبُکْم 
ماََّء َاْن َتَقَع  ُل اْلَغْيَث َوِبُکْم ُيْمِسُک السَّ ُيَنزِّ
ُس اْلَهمَّ  َعَل�ى ااْلْرِض ِااّل ِبِاْذِنِه َوِبُک�مْ ُيَنفِّ
رَّ َوِعْنَدُکْم ما َنَزَلْت ِبِه ُرُسُلُه  َوَيْکِش�ُف الضُّ

َوَهَبَطْت ِبِه َمالَِّئَکُتُه
- اه��ل بيت دليل رحمت واس��عه ی الهی 

، بر خالئق :
به عب��ارت ديگر همانطور ک��ه در حديث 

معراج از زبان پيامبر اس��الم نيز بدان اش��اره 
شده است و نيز در احاديث قدسی متعدد هم 
مذکور است ؛ اهل بيت دليل خلقت و واسطه 

ی رحمت الهی بر بندگان هستند .
َج  لِّ َوَفرَّ 11 _ َوِبُکْم َاْخَرَجَنا اللَُّ ِمَن الذُّ
َعّن�ا َغَم�راِت اْلُک�ُروِب َوَاْنَقَذنا ِمْن َش�فا 

ُجُرِف اْلَهَلکاِت
- تمس��ک ب��ه اهل بي��ت باع��ث نجات از 

گمراهی ها :
خواس��تنی ها ، فقط و فقط از اين خاندان 
جائز است و چراغ هدايت در ظلمات گمراهی 
ها ، خود خودش��ان هس��تند .به عبارت ديگر 
اش��اره به احاديث متعدد در اي��ن زمينه دارد 
و ايض��ا زيارت خاص امير المومنين علی عليه 
الس��الم که در هل��کات و پرتگاه های بس��يار 
خطرناک ، از دوس��تداران ، دستگيری کرده و 

س��نگينی های ايشان را به دوش می 
کش��ند .) به زي��ارت مخصوصه ی 
امير المومنين علی عليه افضل 
صلوة المصلين در 27 رجب 
دقت فرماييد و ايضا در آن 

تامل (
12 – ِبُمواالِتُک�مْ َعلََّمَن�ا 
اللَُّ َمعاِلَم ِديِننا َوَاْصَلَح ماکاَن 

َفَسَد ِمْن دنيانا
- اه��ل بي��ت باعث رش��د فکری و 

جبران خسارات دنيايی :
آش��نايی با آل بيت پيامبری ، آش��نايی با 
معارف دينی و الهی اس��ت و در نتيجه جبران 

کننده خسارات دنيايی و آخروی .
13 -ِانَّ َبْينى َوبْيَن اللَِّ َعزَّ َو َجلَّ ُذُنوبًا 

ال َيْاتى َعَلْيها اال رضاکم :
- بخشش فقط با نظرخاص اهل بيت :

خداوند گذشت از بندگان و بخشوده شدن 
آنان را در گرو رضايت اهل بيت پيامبر خويش 
قرار داده اس��ت بدين معنا که اگر اين خاندان 
از کسی رضايت داشته باشند خداوند هم از او 

راضی خواهد بود .
14- َالّلُهمَّ ِاّنى َلْو َوَجْدُت ُشَفعاََّء َاْقَرَب 
ِة  ٍد َوَاْهِل َبْيِتِه ااْلْخياِر ااْلِئمَّ ِاَلْيَک ِمْن ُمَحمِّ

ااْلْبراِر َلَجَعْلُتُهْم ُشَفعاَّئى
- برترين خالئق :

در هس��تی و خلقت کس��انی جز آل بيت 
پيامبری ، برترين خالئق نزد خداوند نيس��تند 
. حتی انبياء و اولياء .)اش��اره به حديث معراج 

فرمايش پيامبر اسالم (

به امر متوکل و به همراه يحيی بن هرثمه که مأمور 
بردن حضرت از مدينه بود، به س��امرا وارد شد، والی 
بغداد اسحاق بن ابراهيم طاهری از آمدن امام)ع( به 
بغداد با خبر شد و به يحيی بن هرثمه گفت: ای مرد، 
اين امام هادی فرزند پيغمبر خدا )ص( مي باش��د و 
مي دانی  متوکل نسبت به او توجهی ندارد اگر او را 
کش��ت، پيغمبر)ص( در روز قيامت از تو بازخواست 

مي کند.
w صورت و سیرت حضرت امام هادی)ع( 
حضرت امام ده��م )ع( دارای قامتی نه بلند و 
ن��ه کوتاه بود. گونه هايش اندکی برآمده و س��رخ 
و س��فيد بود. چش��مانش فراخ و ابروانش گشاده 

بود. امام هادی)ع( بذل و بخشش بسيار مي کرد.  
امام آن چنان ش��کوه و هيبتی داش��ت که وقتی 
بر مت��وکل خليف��ه جبار عباس��ی وارد مي ش��د 
او و درباريان��ش ب��ي درنگ به پ��اس خاطر وی و 

احترامش برمي خاستند. 
خلفاي��ی که در زمان امام)ع( بودند: معتصم، 
واث��ق، متوکل، منتصر، مس��تعين، معتز، همه به 
جهت شيفتگی نسبت به قدرت ظاهری و دنيای 
فريبن��ده با خاندان علوی و ام��ام همام حضرت 
هادی)ع( دش��منی ديرينه داشتند و کم و بيش 
دش��منی خود را ظاهر مي کردن��د ولی همه، به 
خصال پس��نديده و مراتب زهد و دانش امام)ع( 

اق��رار داش��تند، و اين فضيلت ه��ا و قدرت های 
علمی و تس��لط وی را بر مسائل فقهی و اسالمی 
به تجرب��ه، آزموده و مانند نياکان بزرگوارش)ع( 
در مجالس مناظره و احتجاج، وسعت دانش وی 
را ديده بودند . ش��بها، اوقات امام)ع( پيوسته به 
نماز و طاعت و تالوت قرآن و راز و نياز با معبود 
مي گذش��ت. لباس وی جبه ای  بود خش��ن که 
بر تن مي پوش��يد و زير پای خود حصيری پهن 
مي ک��رد. ه��ر غمگينی که ب��ر وی نظر مي کرد 
شاد مي ش��د. همه او را دوست داشتند. هميشه 
بر لبانش تبس��م ب��ود، با اين ح��ال هيبتش در 

دل های مردم بس��يار بود . 

نجــــــــــوا



کلید
ام��ام حس��ین )ع( فرمودند: هر كس فك��رش به جایى 
نرسد و راه تدبیر بر او بسته شود، كلیدش مداراست.

دانستنی های کعبه

درباره کعبه، بیشتر بدانیم
س�نگ بناي كعبه: ديوار كعبه بناي كعبه 
از سنگ هاي س��ياه و سختي ساخته شده كه با 
كن��ار زدن پرده از روي آن، آش��كار اس��ت. اين 
س��نگ ها كه از زمان بناي كعبه از سال 1040 
)قم��ري( تاكنون بر جاي مانده، از كوه هاي مكه 
به ويژه جب��ل الكعبه )در محله ُش��َبيكه مكه(، 
و جب��ل مزدلفه گرفته ش��ده اس��ت. س��نگ ها 
اندازه ه��اي گوناگ��ون دارن��د، ب��ه گون��ه اي كه 
بزرگ تري��ن آنان با طول و عرض و بلندي 190، 
50 و 28 سانتي متر و كوچك ترين آنان با طول 

و عرض 50 و 40 سانتي متر است.
پايه هاي آن از س��رب مذاب ساخته شده 
و بدين ترتيب بنايي نس��بتًا اس��توار اس��ت. 
وروي ديوار آن آثار شكافته ش��دن ديوار كه 
بن��ا ب��ه اعتقاد ش��يعيان هنگام وارد ش��دن 
فاطم��ه بنت اس��د م��ادر امام عل��ي )ع( به 
كعبه به وجود آمده اس��ت كه بارها با سرب 

پركرده اند ولي س��رب هاباز ش��دند.
دو  )ع(  ابراهي��م  دوران  در  دِركعب�ه: 
درگاه ب��دون در هم س��طح زمي��ن ب��راي كعبه 
گش��وده ش��د. در دوران جوان��ي پيامب��ر)ص(، 
ب��راي  كعب��ه  بازس��ازي  هن��گام  در  قري��ش 
نخس��تين ب��ار از در چوبي در مح��ل فعلي كه 
 باالت��ر از زمي��ن ق��رار دارد اس��تفاده كردن��د.

آخرين در كعبه كه از چوب س��اج و نقره خالص 
است و با طال و جواهرات مزين شده، در ساليان 

گذشته تعويض شده است.
حجراالس�ود يا سنگ س�ياه، از اجزاي 
بس��يار مقدس مس��جد الحرام است و در ركن 
اسود كعبه در بلندي يك متر و نيم قرار دارد. 
اي��ن س��نگ مقدس، پيش از اس��الم و پس از 
آن همواره مورد توجه بوده اس��ت و در ش��مار 

عناصر اصلي كعبه اس��ت.
قسمتي از ديوار و پايين ديوار كعبه را كه در 
يك سوي آن حجراالس��ود و در سوي ديگرش 
درب كعبه ق��رار دارد، »ملت��زم« مي نامند. اين 
مح��ل را از آن روي ملت��زم مي نامن��د كه مردم 
در آن قس��مت مي ايس��تند و ب��ه دي��وار ملتزم 
ش��ده، مي چس��بند و دعا مي خوانند. در روايتي 
آمده اس��ت كه حض��رت محم��د )ص( صورت و 
دست هاي خود را روي اين قسمت از ديوار قرار 
مي داد. همچنين، از محمد)ص( نقل شده اس��ت 
كه گفت: »ملتزم، محلي اس��ت كه دعا در آن جا 

پذيرفته مي شود.«
 مس�تجار: محلي اس��ت در پشت دِركعبه، 
كم��ي مانده به ركن يماني، مقاب��ل ملتزم و در 
س��وي ديگر كعبه. دي��وار كنار رك��ن يماني را 
»مس��تجار« مي نامند. »جار« به معناي همسايه 
و »مستجار« به معناي پناه بردن به همجوار و به 
صورت كلي تر »پناه بردن« است. اين مكان نيز 
از مكان هاي پذيرفته ش��دن دعا است. زماني كه 
خان��ه كعبه دو در داش��ت، در ديگر آن در كنار 
مستجار بود كه بسته شد.   ادامه در شماره بعد...
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س�فر حج، تا يکی دو قرن پيش به سادگی س�فرهای امروزی نبود. 
کاروان ه�ای زائران برای رس�يدن به مکه باي�د از دريا و صحرا می 
گذش�تند و ماه ها در سفر بودند. فارين پاليسی تصاويری قديمی از 
س�فر حج بين س�ال های 1880 تا 1900 را منتشر کرده که دشواری 

های اين سفر را به تصوير می کشد.

حج، 13۰سال قبل

تصــویر حـــج



ش��رک از نظر قرآن به معنای اعتقاد به موثری در جنب و عرض خداس��ت به اين معنا 
که بگويی خدا ش��فا می دهد طبيب هم مس��تقال شفا می دهد. اما اگر تاثير طبيب را 
به اذن خدا و در ظل اراده الهی دانس��تيم ش��رک نيست بلکه نظام آفرينش به همين 
روش بنا گرديده است. خداوند می فرمايد »اللَّ�ُه َيَتَوفَّی اْلَنُفَس ِحيَن َمْوِتَها« خدا 

هنگام مرگ جانها را می گيرد. )زمر آيه42(.
َلُك اْلَمْوِت الَّ�ِذي ُوكَِّل ِبُكْم«  ام��ا در جای ديگ��ر می فرمايد »ُق�ْل َيَتَوفَّاُكم مَّ

)سجده آيه 11(.
بگو شما را فرشته مرگ که بر شما گمارده شده می ميراند و معلوم است که فرشته 
مرگ در تاثير خود با اذن خدا عمل می کند و ميراندن توسط او چون به اذن خداست 

َفاَعُة َجِميًعا« )زمر 44(. همان ميراندن خداست. و نيز می فرمايد»ُقل ِلّلَّ�ِه الشَّ
يگو همه شفاعت از آِن خداست. 

ولی در جايی ش��فاعت را به مقربان استناد می دهد و می فرمايد » َواَل َيْشَفُعوَن 
ِإالَّ ِلَمِن ارْ َتَضٰی« )انبيا آيه 28(.

و آنها شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که خدا»از دين او« راضی باشد.
 در جای ديگر فقط خدا را ش��فا دهنده می داند و می فرمايد »َوِإَذا َمرِ ْضُت َفُهَو 

َيْشِفيِن« )شعرا آيه 80(.
و هر گاه مريض ش��وم خداس��ت که مرا ش��فا می دهد. اما در جای ديگر شفا را به 
عس��ل نس��بت می دهد و می فرمايد »ِفيِه ِش�َفاٌء ِلّلنَّاسِ« در آن)عسل( برای مردم 

شفاست. )نحل آيه 69(.
مراد اين اس��ت که عس��ل به اذن خدا و به اراده خدا تاثير می کند. حال اگر عسل 
بتواند به اذن خدا ش��فا دهد چرا انس��انهای مقرب و محبوب نتوانند به اذن خدا ش��فا 

دهند؟
مگر به نص قرآن حضرت عيسی)ع( مردگان را زنده نمی کرد؟ و به اذن خدا، برص 
و کوری را شفا نمی داد. بنابراين، اينکه معتقد باشيم انسان های مقرب می توانند به 
اذن خدا تاثير کنند مثال موجب نجات، ش��فا، شفاعت و غيره شوند حقيقتی است که 

قرآن کريم بارها بر آن مهر تاييد زده است.
خداون��د م��ی تواند بدون پدر و مادر انس��ان را خلق کن��د و می تواند بدون 
خورش��يد جهان را روش��ن نمايد و بدون ابر باران بباراند و ب��دون طبيب بيمار 
را ش��فا دهد، لکن سنت جاری او در آفرينش آن است که اين امور را با اسباب 
آن ج��اری کند و برای اين افعال واس��طه قرار دهد. توس��ل ب��ه انبيا و اوصيای 
آنها در حيات آنها باعث اتصال و اطاعت از آنها می ش��ود و در مماتش��ان باعث 
ش��ناخت و هدايت به طريق آنها می گردد و فرد متوس��ل جدای از رس��يدن به 
مقص��ود خاص خود به نور هدايت نيز روش��ن می گ��ردد و ارتباط مداوم مردم 
ب��ا آنه��ا، باعث می ش��ود از اعتقادات دقيق و عمي��ق انبياء و اوصياء و اخالق و 
روش آنه��ا تاثير بپذيرند و از آنها الگو بگيرند. و اين حکمتی اس��ت که خداوند 
َلْيِه  به متوس��ل ش��دن به اولياء خودش رضايت داده و فرموده است » َواْبَتُغوا ِإ

اْلَوِس�يَلَة« )مائده آيه35(. و به س��وی خدا وس��يله طلب نماييد. 
همانطور که عمل صالح وس��يله بخش��ش گناه��ان و تقرب به خدا می گردد 
انس��ان صالح نيز وس��يله عفو و تقرب به خدا می ش��ود و اين حقيقتی است که 
هم��ه ش��يعه اماميه به پيروی از اه��ل بيت )ع( و نيز اکثريت قاطع اهل س��نت 

ب��دان اعتق��اد دارن��د.
 محمدرضا شايق کاروان شماره 34010 - يزد

همانطور 
که عمل 
صالح وسیله 
بخشش 
گناهان 
و تقرب 
به خدا 
می گردد 
انسان صالح 
نیز وسیله 
عفو و تقرب 
به خدا 
می شود.

نجات بخش و نابود کننده
امام عل��ی)ع( فرمودن��د: عقل راهنمای��ى مى  كند و 
نج��ات مى  دهد و نادانى گمراه م��ى  كند و نابود مى  

گرداند.
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»تکیه گاه مهدی موعود«
بيت حق يعنی تجلی خدا

جلوه گاه خاص اندر ماسوی
بيت حق، حق را نمايان می کند

 حق که مستور است در انديشه ها
 بيت حق در رکن خود دارد َحَجر
آن که می باشد به حق دست خدا
دست حق گيرد َخِس درمانده را

می برد او را ز ارضش تا سما
بيت حق با ملتزم ياری دهد
معصيت در ملتزم بخشد خدا

 بيت حق در جنب خود دارد مقام
از مقامش خانه شد دارالشفا
بيت حق با ناودان رحمتش
می گشايد او هزاران عقده را

بيت حق با مستجار و با حطيم
حّل مشکل می کند، نفرين روا
بيت حق رکن يمانی باشدش

تکيه گاه مهدی موعود ما
می زند تکيه به آن رکن يمان
عالمی را می کند ز آنجا ندا
اهل عالم آخرين حجت منم

آمدم تا دردها سازم دوا

محمد علی حسينی مقدم روحانی کاروان 
39005 خراسان جنوبی

نور کعبه
طواف کعبه گر خواهی طواف خانه دل کن

به مسکينی دری بگشا و رفع درد و مشکل کن
به ياد روز محشر جامه ی نخوت زتن بر کن

به احرامی دگر رو رذيلتهات زايل کن
به راز تلبيه آگه شدی کاين گونه می نالی

به نور کعبه بيناتر دل و جان کن

اکرم بهره منده
مشهد کاروان 19036

شعر زائر

تو ابصاری
نمی دانم چه گويم وصل ياران
مرا غم پرور و شيدا ترم کن
خدايا عاشقم عاشق ترم کن

سرم بستان تنم گير و پرم کن
حبيب خانه زادی روی کاغذ
به نام اکبر ُبدم تو اصغرم کن

اکبر بيب زاده - شيراز

شرک و توسل
 چیـست؟

مطالب

ارسالی

زائران

زائر نـــــامه



افزایش 137 درصدی سود خالص ذوب آهن  اصفهان
عملکرد رو به رش��د ذوب آهن اصفهان در شش ماه نخست امسال ثبت 
ش��د؛ به طوری که نرخ کاهش��ی تولید این ش��رکت در این مدت تقریبا 
نصف ش��ده و در عین حال فروش و س��ود خالص ذوب آهن اصفهان نیز 
در مدت زمان یادشده به ترتیب 42 و 137 درصد افزایش یافته است.

گوناگون

نقشه اولویت مهار ریزگردها 
در کشور تهیه شد

دکتر راضيه لک، مديرکل دفتر 
برنامه ري��زی ، فناوری اطالعات 
و بودجه سازمان زمين شناسی 
و اکتش��افات معدنی کش��ور از 
تهيه نقشه اولويت مهار ريزگرد 
در کش��ور با شناس��ايی منش��ا 
رسوبات بادی و توفان های گرد 
و غب��ار خب��ر داد. وی با تاکيد 
بر اين که موض��وع ريزگردها با 
تش��کيل کنسرس��يوم، کارهای 
دفتری و غيره رفع نخواهد شد، 
اظهار کرد: در اين زمينه بايد به 
مناطق برويم و با نمونه برداری ، 
مناط��ق دارای اولويت در بحث 
بيابان زدايی را با روش های روز 
دنيا شناس��ايی کني��م. در اين 
زمينه ابتدا بايد از کش��ور خود 
آغ��از ک��رده و در فازه��ای بعد 
وارد کشورهايی همچون عراق، 

عربستان و سوريه شويم.

مرگ بزرگترین ستاره 
کشف شده کیهان

بزرگترين س��تاره ش��ناخته 
 ش��ده کيه��ان با پرت��اب کردن 
اليه ه��ای بيرونی ممل��و از مواد 
غنی ش��ده ب��ه فضا ب��ه مرحله 

نهايی مرگ نزديک شد.
 اخترشناس��ان ب��ا اس��تفاده 
از تلس��کوپ VST رصدخان��ه 
جنوبی اروپا در ش��يلی موفق به 
مطالعه بزرگترين خوشه ستاره يی 
در کهکش��ان راه شيری موسوم 
به Westerlund1 ش��دند که 
مجموعه ای متشکل از چند صد 
هزار س��تاره در فاصل��ه 16 هزار 

سال نوری از زمين است.
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کاهش 4۰ درصدی قیمت خانه 
در برخی نقاط تهران

رييس اتحاديه مشاوران امالک استان تهران از کاهش 
40 درص��دی قيمت خان��ه در برخی نق��اط تهران و 
رون��ق خريد و فروش از ابتدای پاييز خبر داد و گفت: 
تابستان امسال برخالف سال های گذشته از نظر حجم 
معامالت انجام ش��ده خاموش بود. حسام عقبايی در 
گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينکه هر ساله از خرداد تا 
شهريور حجم معامالت مسکن افزايش می يابد، اظهار 
کرد: امسال به دليل نوسانات قيمتی مسکن، از نيمه 
دوم سال گذشته وضعيت بازار مسکن نيز متفاوت بود.

ایران همچنان دومین
تیم فوتبال آسیا است

فدراس��يون جهان��ی فوتب��ال )فيف��ا( جديدترين 
رده بندی تيم ه��ای ملی دنيا در ماه اکتبر 2013 
را اع��الم کرد که در اين رده بندی تيم ملی ايران 
با يک پله س��قوط نس��بت به م��اه قبل و با 613 
امتي��از رتبه چهل و نهم جهان را به خود اختصاص 
داد. اي��ران پس از ژاپن در م��کان دوم قرار دارد. 
در رده بن��دی جديد تيم ملی کش��ورمان باالتر از 
تيم های ملی ازبکس��تان، کره جنوبی و استراليا در 

ق��اره که��ن ق��رار دارد.
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گازمايع به فرش��ته نجات تجارت نفت ايران تبديل شده 
اس��ت و پس از مثبت ش��دن ت��راز توليد اي��ن فرآورده 
نفت��ی، چين و کره جنوبی هم برای خريد گازمايع ايران 

رقابت های جديدی را در دستور کار قرار داده اند.
ايران با احتس��اب تولي��د گازماي��ع در مجتمع های 
پتروش��يمی، پااليش��گاه های نف��ت و گاز در رديف يکی 
از کش��ورهای بزرگ صادرکننده اين محصول نفتی قرار 

دارد و پي��ش بينی می ش��ود 
در صورت افتتاح و راه اندازی 
پااليشگاهی  جديد  طرح های 
همچون س��تاره خليج فارس 
و طرح های جديد توس��عه ای 
در پااليش��گاه های فعلی نفت 
آب��ادان، ظرفيت  و  اصفه��ان 
صادرات اين محصول نفتی با 

افزايش بيشتری همراه شود.
ماي��ع  گاز  واردات 
در  اي��ران  از  جنوب��ی  ک��ره 
ج��والی 2012 مي��الدی به 
عل��ت تحريم ه��ای اتحادي��ه 

اروپا متوقف ش��ده بود، اما در اوايل س��الجاری ش��رکت 
پتروشيمی سامسونگ توتال اين کشور، قرارداد فوری با 

ايران در ماه ژانويه به امضا رساند.
در اين بين چين هم نمی خواهد از قافله خريد گاز مايع 
از ايران عقب بماند، پس از 4 ماه توقف، حدود 88 هزار تن 
گازمايع از ايران خريداری کرده است. عالوه بر اين مذاکراتی 
با برخی از کشورهای عربی همچون عراق و لبنان هم برای 
صادرات گاز مايع توسط ايران 
آغاز شده است تا دست کم در 
کوتاه مدت گازمايع بتواند خال 
کس��ری درآمدهای نفت خام 

ايران را پوشش دهد.
آماره��ای منتش��ر ش��ده 
معتب��ر  موسس��ات  توس��ط 
بين المللی نش��ان می دهد که 
تا پيش از افزايش تحريم های 
خارجی، ايران به طور متوسط 
ميليون  چهار  حدود  س��االنه 
کش��ورهای  به  گازمايع  ت��ن 

مختلف جهان صادر می کرد.

مسابقه جدید کره، چین و ترکیه برای خرید گاز ایران

رقابت برای خرید گاز از ایران
حسين الشهرستانی معاون نخست وزير عراق 
در امور انرژی از برنامه کشورش برای امضای 
يک قرارداد جديد واردات گاز از ايران خبر داد 
و گفت: خط لول��ه گازی ايران-عراق می تواند 

در ماه نوامبر آينده عملياتی شود.
‘تان��ر ييلدي��ز’، وزير انرژی ترکي��ه نيز با 
اشاره به تمايل کشورش برای افزايش واردات 
گاز از ايران گفت: ترکيه در س��ال 2014 نيز 
به اندازه امس��ال يعنی روزانه 100 هزار بشکه 

نفت از ايران وارد می کند.

تخل��ف دو اپرات��ور ارتباط��ی همراه اول و ايرانس��ل 
در ارائ��ه آوای انتظار-آهن��گ پيش��واز و س��ر ب��از 
زدن از مصوب��ه 147 کميس��يون تنظي��م مقررات و 
ارتباط��ات برای کاهش تعرفه اين س��رويس از 500 
به 300 تومان، و در نهايت معرفی آن ها به س��ازمان 
تعزي��رات حکومتی، موجب ش��د که هر کدام به فکر 

بازپرداخ��ت اضاف��ه دريافتی ه��ا بيفتن��د.

به گفته معاون نظ��ارت و اعمال مقررات رگوالتوری 
مبلغ اضافه دريافت از مش��ترکان هم��راه اول 8 ميليارد 

تومان و ايرانسل 5 تا 6 ميليارد تومان است.
دليل اين اختالف رقم هم بر سر مدت زمان ارائه اين 
س��رويس به قيمت خارج از تعرفه است که همراه اول 9 
ماه و ايرانس��ل هم 4 ماه بع��د از تصويب آن، تعرفه های 

مصوب را اجرايی کرده اند.

بازگشت 14 میلیارد تومان 
به جیب مشترکان 2 اپراتور تلفن همراه

کشف جدید محققان برای 
تشخیص سرطان خون

يي��ل  دانش��گاه  محقق��ان 
دريافتن��د ژن��ی که خ��ون را از 
وجود س��رطان مصون می دارد، 
توسط ذرات ريز RNA کنترل 
می شود؛ اين يافته می تواند راه ها 
و حتی درمان ه��ای جديدی را 
برای تش��خيص س��رطان خون 
پيش رو بگ��ذارد. محققان چند 
سال پيش متوجه نقش اساسی 
ژن »TET2« در حفظ سالمت 

سلول های خونی شدند. 

در  ژن،  اي��ن  جهش ه��ای 



اخضر ابراهیمی به تهران می آید
نماینده س��ازمان ملل در امور سوریه به تهران می آید. 
خول��ه مطر، س��خنگوی نماینده س��ازمان مل��ل در امور 
س��وریه گفت که اخضر االبراهیمی در راستای فراهم 
ک��ردن مقدمات کنفرانس ژنو 2 که قرار اس��ت نوامبر 
برگزار شود، به مصر، سوریه و ایران سفر خواهد کرد.

خواس�تار  تهرانی  w نمازگزاران 
شفاف سازی دولت در مذاکرات 

هسته ای شدند
w 1+5 ذوق زده است سهم مردم 

ايران چه بود؟!

w تالش آمريکا برای امتيازدهی 
اقتص�ادی ب�ه اي�ران همزمان با 

بررسی تحريم ها

w ظريف:محک�م مذاکره کرديم، 
نگران افشای مطالب نيستيم

w زنجي�ره امي�د برای ک�ودکان 
بيمار بی بضاعت

w رنگ خدا در وليمه های رنگين 
حجاج ديده نمی شود

و  امريکاي�ی  w خودروس�ازان 
اروپايی در راه تهران

w سخنگوی کاخ سفيد:پيشنهاد 
ايران جدی و با محتوا بود

w دارايی توقيف شده ايران آزاد 
می شود

w آغ�از گمانه زنی درب�اره طرح 
محرمانه ايران

w بي�ش از 70 درص�د صنايع در 
حال اصالح قيمت

w ارز تک نرخی در بودجه 93
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کیهان

جمهوری 
اسالمی 

رسالت

جوان 

ایران 

آفرینش 

جام جم 

دنیای 
اقتصاد 

حضرت آي��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی با صدور پيامی درگذشت آقای مهندس 

رجبعلی طاهری را تسليت گفتند.
در اين پيام آمده است: 

درگذش��ت دوس��ت ديرين مرح��وم آقای 
مهن��دس رجبعلی طاهری را که از مجاهدان 

ب��ا اخ��الص در دوران اختن��اق و در دوران 
انق��الب و پ��س از آن بودن��د ب��ه خانواده ی 
دوس��تان  و  بازمان��دگان  هم��ه ی  و  محت��رم 
ايش��ان تس��ليت ميگوي��م و رحمت و پاداش 
اله��ی را برای آن مرح��وم از خداوند متعال 

مس��ألت ميکنم.

رهبر معظم انقالب 
درگذشت آقای رجبعلی طاهری را تسلیت گفتند 

روزنامه نيويورك تايمز به نقل از يك مقام ارشد آمريكا فاش ساخت: به دليل اميدبخش بودن دور 
نخس��ت مذاكرات هس��ته اي در ژنو، آمريكا طرح كاهش تحريم ها و آزادسازي تدريجي اموال بلوكه 

شده ايران را در دست بررسي دارد.
بر اساس اين گزارش، دولت آمريكا در طرح كاهش تحريم هاي ايران پيش بيني كرده كه چندين 
ميليارد دالر از وجوه بلوكه شده ايران را آزاد سازد، اما اين وجوه به صورت قسطي آزاد خواهد شود 

تا از مخاطرات سياسي و ديپلماتيك لغو تحريم ها اجتناب شود. 
نيويورك تايمز مي نويس��د، چنين طرحي به دولت ب��اراك اوباما رييس جمهوري آمريكا، اجازه 
مي ده��د در مواجه��ه با پيش��نهادهاي ايران در مذاكرات انعطاف داش��ته باش��د، در عين حال كه 

تحريم هاي بين المللي عليه تهران را نيز لغو نخواهد كرد. 
پايگاه صهيونيس��تی دبکا، نزديک به منابع نظامی و اطالعاتی رژيم صهيونيستی نيز در گزارشی 
مدعی شد که دولت آمريکا برای آزادسازی 12 ميليارد دالر از اموال بلوکه شده ايران آماده می شود 

و اتحاديه اروپا نيز تا 35 ميليارد دالر از دارايی های ايران را آزاد خواهد کرد.
تالش سناتورهای جمهوری خواه برای اعمال تحريم های بيشتر عليه ايران

در همين حال روزنامه يو اس ای تو دی از تالش سنای امريکا برای افزايش تحريم عليه ايران خبرداد 
و نوش��ت: سناتورهای جمهوری خواه آمريکا با ادعای اينکه رويکرد جديد ايران در مذاکرات هسته ای با 
غرب ثابت می کند که تحريم های فعلی تاثيرگذار بوده اند و تهديد تحريم های بيشتر ايران را به برچيدن 

تاسيسات هسته ای اش متقاعد خواهد کرد، خواستار افزايش تحريم ها عليه ايران شدند.
اين روزنامه امريکايی گزارش داد: سنارتورهای جمهوريخواه آمريکا گفتند که در تالش هستند 
طرحی را که برای افزايش تحريم ها عليه ايران ارائه ش��ده اس��ت بی توجه به اعتراضات کاخ س��فيد 
درب��اره اينکه هرگونه قانون جديدی بايد تا پايان دور مذاکرات هس��ته ای با ايران به تعويق بيافتد،  

پيش ببرند.

نيويورک تايمز خبر داد: 

احتمال آزادسازي تدریجي سرمایه هاي ایران

برای  جزئیات صنـدوق پس انداز مسـکن 
اقشار متوسط و ضعیف

مش��اور وزير راه و شهرسازی در امور مديريت 
و تامين مالی معتقد اس��ت صندوق های پس انداز 
مسکن می توانند سقف های متعددی داشته باشد 
تا به درد افرادی که اولين مسکن خود را خريداری 
می کنند ه��م بخورد و با توجه به ن��رخ تورم باال، 
بعيد است صندوق را بتوان طوری طراحی کرد که 

وام های بيشتر از 100 ميليون تومان اعطا کند.
  حس��ين عبده تبريزی گفت: هدف آن است 
ک��ه صن��دوق پس انداز مس��کن به بانک مس��کن 
محدود نباش��د و س��اير بانک ها نيز بتوانند هرچه 
زودتر صندوق های پس انداز مس��کن را راه اندازی 
کنند، تا امکان پس انداز مردم برای خريد مس��کن 

جديد و يا بهبود مسکن قبلی آنان ممکن شود.
وی می افزايد: صندوق های پس انداز مس��کنی 
ک��ه بانک ه��ای مختل��ف طراحی کنن��د می تواند 

سقف های متعددی داشته باشد. 

رئيس جمهور گفت: معتقدم در ش��رايط دنيای امروز بازی برد–باخت هرگز موفق نبوده و همه بايد به 
فکر بازی برد - برد باشيم و در اين راستا اراده سياسی الزم در جمهوری اسالمی ايران وجود دارد.

حجت االس��الم والمس��لمين حس��ن روحانی  پس از دريافت  اس��توارنامه جوليو هاز س��فير جديد 
س��وئيس در ته��ران تصريح کرد: معتقدم در اجالس ژنو اراده سياس��ی جمهوری اس��المی ايران برای 
طرفين آشکار شده است. روحانی با مردود دانستن تحريم های يک جانبه و اينکه امروز حتی برای خريد 
دارو و غذا نيز با برخی از مش��کالت بانکی مواجه هستيم، گفت: اميدوارم در راستای برطرف شدن اين 

مشکالت قدم های موثری برداشته شود.
روحانی اظهار اميدواری کرد تا س��فير جديد س��وئيس در ايران به عنوان حافظ منافع آمريکا بتواند 

حسن نيت جمهوری اسالمی را به طرف آمريکايی منتقل کند.

روحانی در ديدار سفير سوئيس: 
همه باید به فکر بازی برد برد باشیم
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

حج م��ی تواند وس��يله تقرب و 
قاب قوسين هر انسان خاکی باشد، 

اگرغفلت مستولی نشود.
جعفرزاده کاروان غزنوی مشهد

در مراسم جشن عيد قربان در مني 
از طرف زائ��ران كاروان16004قايدي 
گناوه اس��تان بوش��هرمبلغ13مليون 
تومان جهت جهيزيه ايتام و نيازمندان 

جمع آوري شد.
قايدي مديركاروان

خدايا مي دانم كه آن قدر لياقت 
پيدا نكرده ام تا نور جمال امام زمانم 
دي��ده ام را منور كن��د. ولي بر خود 
مي بالم كه اجازه دادي در سرزمين 
عرفات و منا آنجا كه امامم نفس مي 

كشيد تنفس كنم.
اين  خداي��ا چگون��ه ش��كرگزار 

نعمت بزرگ باشم؟
شكري كاروان حضرت زهرا )س( شيراز

خداي��ا من آم��دم ش��رمنده ام 
طواف ک��ردم نماز خوان��دم تو را به 
روزعرف��ه قس��م می دهم ش��رمنده 

آمدم شرمنده برنگردم. 
خليل شيرالی کاروان ابادان 20018

درباره »خوش زبانی و بد زبانی« 
قرآن مجيد چه می فرمايد؟

ق��رآن کريم در اين باره در آيات 
مختل��ف بندگانش را به خوش زبانی 
تشويق کرده اس��ت: - »برای مردم 
خ��وش زبان و نيک گفتار باش��يد.« 
)بق��ره ، 83( »گفتار خ��وب و عفو و 
آمرزش بهتر است از صدقه ای که از پی 
آن آزاری باشد و خداوند بی نياز و حليم 
است؛  همچنين در آيات 8 و 9 نساء نيز 
در اين باره توصيه فرموده است. در سوره 
53 اسراء نيز آمده است: »بگو بر بندگان 
من )که به يکديگ��ر و درباره يکديگر( 
آنچه خوبتر اس��ت بگويند، که شيطان 
بين آنان فساد می کند و شيطان برای 
انسان دش��منی واضح و آشکار است.« 
البته بيش از اي��ن در اين باره، در قرآن 
کري��م  آمده اس��ت، ک��ه در اين گفتار 

نمی گنجد.

اينجا، فضايی است که برای انعکاس 
دلنوش��ته ها، خاط��رات، تجربيات و 
عکس ه��ای ديدنی زائران از س��فر 
حج اختصاص يافته است. می توانيد 
مطال��ب خود را از طري��ق پيامک و 
يا از طريق پس��ت الکترونيک نشريه 

برای ما ارسال کنيد. صفا و مروه
اگر پش��ت به در کعبه بايس��تيم، پيش 
روی مان دو کوه کوچک قرار گرفته است؛ 
در دس��ت راس��ت، کوهی به نام “ صفا 
 “ و دس��ت چپ کوهی به ن��ام “ مروه ". 
حضرت آدم بر روی کوه صفا و حوا بر روی 
کوه مروه فرود آمدند. اولين کوه به اين دليل 
که آدم »صفی اهلل« )برگزيده خدا( است 
»صفا« و ديگری را به اين دليل که حوا » 

مرآة « )زن( بوده مروه نام گرفت.

عکس روز

منی - مسجد خیف

w w w . h a j j . i r

گفتار روز
حاجی هنگام ورود به مس��جدالحرام، خدا را ب��ا عنواِن »يا جواد و يا کريم« 
مورد خطاب قرار می دهد، ش��ايد همراهی اين دو نام به جهت آن است که 
هيچ نگرانی و اضطرابی در بدو ورود باقی نماند. معش��وق، جواد و بخش��نده 
است و با جوِد خويش چنان امنيت و طمانينه به مهمانش می بخشد که او 

در نهايت آرامش بر خدای سبحان وارد شود. 
خدای کريم، سوز درونی بنده هجران کشيده را می بيند و درد فراقش را 
می داند. اگر کرامت معشوق در ميان نبود کسی جرات ورود به مسجدالحرام 
را نمی يافت و امکان تقّرب برايش ميس��ر نمی ش��د. از کرامت کريم به دور 
اس��ت که گذش��ته نازيبای بندگان را يادآوری کند...، کريم کسی است که 
آن به آن و لحظه به لحظه می بخشد و در بخشيدنش محدوديتی نيست.  
)زهره بروجردی، کتاب جرعه ای از بيکرانه های حج، ص 50(

حسن مرّوجي 

من کجا و طواف خانة دوست ؟! )در مکة مکرمه( 
من کجا مسجدالحرام کجا! من کجا اين بهين مقام کجا! 

من کجا و غمان اندک و بيش من کجا وين نشاط تام کجا! 
من کجا وصوامع ملکوت من کجا جّو بي غمام کجا! 

من کجا و طواف خانة دوست من کجا و وين بلند بام کجا! 
ما گدايان بار يافته ايم بخت بين، ما و بار عام کجا! 

او کجا، آن زمام جمله به دست وين به هر سوي بي زمام کجا! 
من کجا و خرابيي اين سان من کجا و رحيق و جام کجا! 
در جهاني که بنگه خطر است من کجا امن اين کنام کجا! 

نيست اين خواب و هست بيداري يقظت است اين همه، نيام کجا! 
خود بود مسجدالحرام بهشت من کجا، مسجدالحرام کجا!
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صبر و استقامت
چون ه��دف بزرگ و مس��ئوليتي 
كه ب��ه دوش امت ما افتاده و انتظاري 
كه محرومان دني��ا از انقالب ما دارند، 
عظيم مي باشد سختي، دوري، كمبود، 
نارسايي، و ساير عوامل طبيعي بود، ما 
بايد صبر و اس��تقامت را از رسول اهلل 
)ص( و امام��ان معص��وم )ع( آموخته، 
زيرا آنان به وعده خداوند ايمان و يقين 
كامل داش��ته اند، خداوندا انقالب ما را 
تا پيون��د آن با انقالب جهاني حضرت 

مهدي )عج( مستدام بدار. 
شهيد حبيب الل شمايلي


