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سازمان  مکه  س��تاد  دست اندرکاران 
حج و زیارت و مرکز پزش��کی حج و 
زیارت در مکه در دیدارهای جداگانه با نماینده 
ول��ی فقیه و سرپرس��ت حجاج ایران��ی به ارائه 
گزارش اهم فعالیت های انجام ش��ده در موسم 

حج امسال پرداختند.
به گ��زارش خبرنگار زائر، مهندس س��عید 
اوح��دی رئیس س��ازمان حج و زی��ارت در این 
دیدار از تشکیل شش کارگروه در حین عملیات 
حج برای آسیب شناسی خدمت رسانی به زائران 
خبر داد و با بیان اینکه تعدادی از اقامتگاه های 
زائران ایرانی در ش��ان زائر ایرانی نیست، گفت: 
پن��ج درص��د اقامتگاه های فعلی زائ��ران ایرانی 
در مک��ه از ای��ن پس دیگر ب��رای اقامت زائران 

کشورمان اجاره نمی شوند.
اوحدی با تاکید بر استخراج نقاط قوت و ضعف 
خدمت رسانی به زائران ایرانی، به مشکالتی که در 
زمینه کولر تعدادی از چادرهای منا ایجاد ش��ده 
بود و همچنین به وضعیت نامناسب بهداشتی در 
مش��اعر مقدسه اش��اره نمود و گفت: آن دسته از 
نقاط ضعف در حوزه خدمت رسانی به زائران ایرانی 
که متوجه کشور میزبان است، طی نامه ای به وزیر 

حج عربستان اعالم می شود.   
مسعود مجردی رئیس س��تاد مکه سازمان 
ح��ج و زیارت نیز در این دیدار اعالم کرد که با 
وجود اتمام ایام تش��ریق، خوشبختانه عملیات 

ح��ج کم��اکان برقرار اس��ت و عوامل س��تادی 
همچنان با انگیزه باال، مرحله دوم موسم حج را 

پوشش می  دهند.
رئی��س س��تاد مکه س��ازمان ح��ج و زیارت 
همچنین اب��راز امی��دواری نمود ک��ه پروازهای 
بازگشت زائران ایرانی با حداقل تاخیر انجام شوند. 
قاضی عسکر،  والمس��لمین  حجت االس��الم 
نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در 
این دیدار با اش��اره به وجود رضایت نس��بی در 
میان زائران، عملیات حج امس��ال را مطلوب و 

موفق ارزیابی کرد.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر آسیب شناس��ی فرآیند 
خدمت رس��انی ب��ه حجاج، گفت: کارشناس��ان 
بعثه و س��ازمان حج و زیارت در یک فرصت دو 

ماهه، نقاط قوت و ضعف عملیات حج امس��ال 
را استخراج و کارشناس��ی کنند و راه حل هایی 

عملیاتی ارائه دهند.
نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی 
با تاکید ب��ر احقاق حقوق زائران، خاطرنش��ان 
ک��رد: اگر بر روی حق الناس چش��م بپوش��یم، 
ف��ردای قیام��ت همه مس��ئول هس��تیم و باید 
پاسخگو باشیم. البته برخی مواقع، نقص مربوط 
به افراد و تش��کیالت نیس��ت بلکه باید بنا را بر 

همفکری و اصالح سیستم بگذاریم.
حجت االس��الم والمس��لمین قاضی عس��کر 
همچنین بر نوس��ازی آشپزخانه های متمرکزی 
ک��ه طبخ غذای زائران بی��ت اهلل الحرام را انجام 

می دهند تاکید کرد.

به منظور سرویس دهی مناسب تر به حجاج:
پنج درصد اقامتگاه های زائران ایرانی در مکه دیگر اجاره نخواهند شد

مقام معظم رهبری
بعضی ها قبل از اینكه سفر مكه بروند، سوغاتی های سفر 
را در اینجا ميخرند - كار خوبی اس�ت - نگه ميدارند؛ بعد 
كه برگش�تند، همانهائی را كه در بازار ش�هر خودشان 
تهيه كرده اند، به عنوان سوغاتی ميدهند. هدیه ی 
سفر است دیگر، خوب است. این كار، خيلی كار 
خوبی است.                  خطاب به کارگزاران حج1390 
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اهداف رهبر انقالب به دقت دنبال می شود
مس��یر عزتمند حرکت ملت ایران روش��ن است و 
اهداف��ی که رهب��ر معظم انقالب برای پیش��رفت 
کشور ترس��یم کرده اند به دقت دنبال خواهد شد 
و دولت مصمم اس��ت ای��ن راه را با رویکرد تعامل 

سازنده دنبال کند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت،جلسه 

هیات دولت عصر دیروز به ریاست حسن روحانی 
رئیس جمهور اسالمی کشورمان تشکیل شد.

در ابتدای این جلس��ه رئیس جمهور با تشکر از 
تالش های هیئت دیپلماتیک در مذاکرات هسته ای 
با کش��ورهای 1+5در ژنو گفت: به لطف خداوند وبه 
یمن حماس��ه سیاس��ی مردم در انتخابات ،تحرک 

دیپلماتی��ک دولت در تعامل س��ازنده ب��ا جهان، با 
حمای��ت و اعتماد رهبر معظم انقالب اس��المی در 
همین مدت کوتاه آثار ارزش��مندی داشته است که 
دولته��ا را به تجلیل از مردم س��االری در ایران وا 
داشته است و هم روند فزاینده تحریمها را متوقف 

کرده است.                          ادامه درصفحه11



موافقت رهبر معظم انقالب با عفو محکومان
به مناس��بت فرا رس��یدن اعیاد س��عید قربان و غدیر خم، رهبر معظم 
انقالب اس��المی با پیش��نهاد عفو یا تخفیف و تبدی��ل مجازات یک هزار 
و 241 نف��ر از محكوم��اِن محاكم عموم��ی و انقالب، س��ازمان تعزیرات 

حكومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت كردند.
طراوت معنوی ایام 

مناسک را حفظ کنیم
می توان ایام حضور در س��فر 
حج را به دو مقطع زمانی تفکیک 
کرد: مرحله نخست از زمان ورود 
به س��رزمین حرمین شریفین تا 
پایان اعمال حج اس��ت و مرحله 
دوم پس از پایان اعمال تا هنگام 

بازگشت به کشور. 
در مرحله نخست، زائران خود را 
برای ورود به مناسکی بزرگ آماده 
می کنند و لذا بیش��ترین دغدغه 
ایش��ان کس��ب آمادگ��ی روحی، 
معنوی، اخالق��ی و معرفتی الزم 
برای انجام درست اعمال حج است 
به گونه ای که بهترین دستاورد را 

برای حاجیان داشته باشد.
در مرحل��ه دوم، یعنی پس 
اعمال، معموال حجاج  پایان  از 
خود را برای بازگشت به کشور 
آماده م��ی کنند. البته گروهی 
از آن��ان ابتدا س��فری عارفانه 
به ش��هر پیامب��ر دارند و پس 
از ح��دود ی��ک هفت��ه اقامت 
در مدین��ه النب��ی ب��ه ای��ران 
بازخواهند گش��ت. به هر حال 
بی��ش از هر زم��ان دیگری در 
مرحل��ه پس از انج��ام اعمال، 
دغدغه ذهن��ی حاجیان، ایجاد 
آمادگی الزم برای بازگشت به 
ش��هر و دیارش��ان است. بدین 
لح��اظ حجم حض��ور آنان در 
بازار برای خرید س��وغات سفر 
افزای��ش می یاب��د و همچنین 
در م��راودات و صحب��ت های 
مباحث  آن��ان،  می��ان  روزمره 
مربوط به ت��دارک ولیمه حج، 
خری��د س��وغات و تمهی��دات 

مرب��وط ب��ه آنه��ا رواج دارد. 
ب��ه ویژه آن که مدت نس��بتا 
زی��ادی از دوری حجاج از جمع 
خانواده و دیار می گذرد و احتمال 
بروز برخی ناش��کیبایی ها و کج 
ُخلقی ها در بین برخی از ایشان 
وجود دارد. طبیعتا در این فضا و 
شرایط، خویشتنداری همسفران 
و همچنین توجه داشتن حجاج 
محترم به تداوم ارتباط با مراسم 
های معرفتی و حضور در نمازهای 
جماعت و اماکن مقدس��ه، نقش 
بزرگی در خودکنترل��ی و تداوم 
جو معنوی و روحانی ایام مناسک 

خواهد داشت. 
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گزارش دیدار سرپرست حجاج ایرانی 
با روسای بعثه های حج چهار کشور

نماینده 
ولي فقيه 
مقاومت 

مردم بوسني 
در برابر قتل 
عام و كشتار 
دسته جمعي 

آنها را 
ستودني و 

یادآور عزت 
و عظمت 
این ملت 

دانست 
و ابراز 

اميدواري 
كرد 

مسلمانان 
بوسني با 
اقدامات 

خود 
زمينه ساز 

توسعه 
فرهنگ غني 
اسالم در دل 

اروپا شوند.

نماینده ولي فقیه و سرپرست حجاج ایراني 
با روسای بعثه های چهار کشور دیدار کرد.

عل��ی  والمس��لمین س��ید  حجت االس��الم 
قاضي عس��كر در دی��دار با وزیر ام��ور خارجه 
بنین، با اش��اره به زندگي مس��المت آمیز میان 
هم وطن��ان ش��یعه و اهل س��نت در جمهوري 
اسالمي ایران، نسبت به افراطي گري هایي كه به 
نام اس��الم در کشورهای دیگر صورت مي گیرد، 

هشدار داد.
وي با تاكید بر عملیاتي شدن مفاد تفاهم نامه 
في مابی��ن بعثه ح��ج جمهوري اس��المي ایران 
و وزرات امور خارجه بنین، نس��بت به توس��عه 
روابط كشورمان با كش��ور دوست و برادر بنین 
در بخش هاي اقتصادي، سیاسي و فرهنگي ابراز 

امیدواري كرد.
وزی��ر امور خارجه بنین نیز در این دیدار 
با بیان اینكه گفت وگوي سیاس��ي جمهوري 
اس��المي ایران و بنین در س��طوح خیلي باال 
جریان دارد، ب��ه تفاهم نامه هاي متعددي كه 
در س��فر اخیر رئیس جمهور سابق كشورمان 
ب��ه بنین منعقد ش��ده اس��ت اش��اره كرد و 
س��رعت اجراي ای��ن تفاهم نامه ها را مطلوب 

توصی��ف نم��ود.
ب��ر طب��ق ای��ن گ��زارش، حجت االس��الم 
والمس��لمین قاضي عس��كر در دی��دار دیگري با 
رئیس كمیسیون امور مذهبي پاكستان، با اشاره 
به مش��تركات فراوان میان ایران و پاكس��تان و 
رو به گس��ترش بودن روابط همه جانبه بین دو 
كش��ور، از آمادگ��ي كارگزاران ح��ج جمهوري 
اس��المي ایران ب��راي برگ��زاري نشس��ت هاي 
كارشناس��ي با دس��ت اندركاران حج پاكس��تان 
جه��ت انتق��ال تجربی��ات در ح��وزه مدیریت 

عملیات حج خبر داد.
ای��ن گ��زارش مي افزاید: حجت االس��الم 
دیدار  در  قاضي عسكر  س��یدعلي  والمسلمین 
با رئیس س��ازمان دیان��ت و رئیس بعثه حج 
تركیه نیز با ارائه پیش��نهاد ایجاد تشكلي از 
روس��اي بعثه هاي حج كشورها، گفت: تشكل 
روس��اي بعثه هاي حج كش��ورها مي تواند در 
جه��ت همكاري هاي مش��ترك بخصوص در 
آماده سازي حجاج كشورها  و  آموزش  زمینه 

موثر باش��د.
نماینده ولي فقیه و سرپرس��ت حجاج ایراني 

همچنین با اع��الم آمادگي جهت همكاري هاي 
پژوهش��ي می��ان بعثه هاي حج ای��ران و تركیه، 
گف��ت: برخي عن��وان طرح مباحث مس��لمانان 
جهان اس��الم در حج را مص��داق جدال در حج 
مي دانن��د؛ در صورتي كه چنین نیس��ت و طرح 
مسئله فلس��طین در حج نه تنها جدال در حج 
نیس��ت بلكه به عنوان یك فریضه دیني باید به 

آن نگاه كرد.
حجت االس��الم والمس��لمین قاضي عسكر 
براز تاس��ف از افراطي گ��ري در برخي  ب��ا ا
جبه��ه  ایج��اد  ب��ر  اس��المي،  كش��ورهاي 
ل��ي در دنی��اي اس��الم تاكی��د كرد و  اعتدا
از اس��تقالل راي و هوش��یاري  با قدرداني 
دكت��ر محمد گورمز رئیس س��ازمان دیانت 
و رئی��س بعثه حج تركی��ه، دیدگاه وي به 
و  دانس��ت  منصفانه  را  بین المللي  قضای��اي 
نظیر ش��ما كه  اس��الم  گفت: علماي جهان 
وجه��ه بین الملل��ي دارند بای��د از مرزهاي 
خ��ود عب��ور كرده و ب��راي حل مش��كالت 

جهان اس��الم اقدام كنند.
دكتر محمد گورمز رئیس سازمان دیانت 
و رئی��س بعث��ه ح��ج تركیه نیز ب��ا قدرداني 
از جم��ع آوري فتاواي علما و مراجع ش��یعه 
درب��اره »تكفیر«، از آغاز اقدام مش��ابهي در 
علماي  دیدگاه هاي  جم��ع آوري  براي  تركیه 
این كش��ور خبر داد و گفت: بزرگترین گناه 
بین مس��لمانان این اس��ت ك��ه دین رحمت 
را دی��ن ت��رس و خش��ونت معرف��ي كنن��د. 
گناه بزرگ ما هم این اس��ت ك��ه در مقابل 
ما  و  را مي كش��ند  چش��مان مان مس��لمانان 

فقط ش��اهد این صحنه ها هس��تیم.
ب��ر طب��ق ای��ن گ��زارش، حجت االس��الم 
والمسلمین سیدعلي قاضي عسكر در دیدارهاي 
فش��رده اي كه با روساي بعثه هاي حج یا وزراي 
امور دیني كش��ورها دارد با ناظ��م خلیل ایویچ 

رئیس بعثه حج بوسني نیز دیدار كرد.
حجاج  سرپرس��ت  و  ولي فقی��ه  نماین��ده 
ایراني، مقاومت مردم بوس��ني در برابر قتل 
عام و كش��تار دس��ته جمعي آنها را ستودني 
و یادآور ع��زت و عظمت این ملت دانس��ت 
بوس��ني  امیدواري كرد مس��لمانان  اب��راز  و 
با اقدامات خود زمینه س��از توس��عه فرهنگ 

غني اس��الم در دل اروپا ش��وند.

یادداشت روز



مبادالت بازرگاني ایران با 182 كشور دنیا
در هش��ت ماهه س��ال 2013 میالدي تعداد 182 كش��ور در جهان با ایران مبادالت بازرگاني انجام دادند 
كه تراز بازرگاني ایران با 96 كش��ور مثبت بود. ، براس��اس آمار دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات گمرک 
ایران، در این مدت 5 كشور عراق، افغانستان، تركمنستان، مصر و آذربایجان بیشترین تراز تجاري مثبت 

را با جمهوري اسالمي ایران داشتند.

مسئوليت 
نخبگان در 
موسم حج 
براي توجه 
به اهداف 
و پيام هاي 
حقيقي و 
معنوي و 
مادي و 
اجتماعي حج 
بسيار مهمتر 
از زائران 
است. ارتباط 
نخبگان با هم 
بویژه در ایام 
حج، فرصت 
مناسبي براي 
تبادل نظر و 
برنامه ریزي 
براي دنياي 
اسالم و 
مسلمانان 
كشورهاي 
مختلف 
مي باشد.
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تش�كيات حج جمهوري اس�امي در 
قياس با كش�ورهاي دیگر از چه نقاط 
قوت�ي برخوردار اس�ت؟ آی�ا مي توان 
گف�ت كه جمهوري اس�امي ایران در 
قياس با سایر كشورها تشكياتي ترین 

حج را براي زائران خود رقم مي زند؟
تشكیالت حج جمهوري اسالمي ایران، 
منس��جم و مبتني بر تقسیم كار منطقي و 
هوش��مندانه اس��ت. امور اجرایي مربوط به 
زائران محترم توس��ط سازمان حج و زیارت 
و اوقاف انجام مي شود و مسئولیت نظارت و 
هدایت و دیگر امور فرهنگي و مذهبي این 
مجموع��ه تحت نظارت عالی��ه مقام معظم 
رهب��ري از طریق نماینده محترم ایش��ان، 

برنامه ریزي و دنبال مي شود.
این تش��كیالت اگ��ر چه در دو س��اختار 
جداگانه اما با عنوان واحد امور زائرین مدیریت 
مي شود. یعني اوال از یكپارچگي تعریف شده 
برخوردار است، ثانیا در ایام حج، مجموعه این 
دو س��اختار در قالب یك راهبرد كالن تحت 
عنوان امیرالحاج اداره و مدیریت مي گردد كه 
از اقت��دار ویژه اي برخوردار اس��ت. برنامه ها و 
خدماتي كه در این ایام در مورد زائرین عزیز 
انجام مي گی��رد اعم از امور مس��كن، تغذیه، 
حمل و نقل و بهداش��ت و درمان نس��بت به 
كش��ورهاي دیگر كم نظیر اس��ت و این نوع 
رس��یدگي بیانگر نوع نگاه نظام اس��المي به 

حرمت و عزت زائرین است.
بعث�ه مق�ام معظ�م رهب�ري براي 
تقویت نظارت كان بر امور حج معموال 

چه مواردی را در نظر می گيرد؟
نظ��ارت بر رون��د امور در موس��م حج به 
شیوه هاي مختلف انجام مي شود. این نظارت 
هم به صورت پیشگیرانه و هم در حین موسم 
و ه��م بعد از آن اعمال مي گ��ردد. در نظارت 
پیش��گیرانه نظارت ب��ر قرارداده��اي مهم و 
نظارت ب��ر اقدامات اولیه صورت مي گیرد. در 
نظارت حین موسم ناظراني متعهد و با تجربه 
ه��م در امور تخصص و ه��م در امور اجرایي 

پیش بیني شده اند كه در ایام حج برروند امور 
ح��ج نظارت مي كنند و در صورت مش��اهده 
مش��كالت با تمامي با مس��ئوالن ذي ربط در 
همان محل نس��بت به رفع مش��كالت اقدام 
مي نمایند. در نظارت بعد از مراسم نیز انجام 
ارزیاب��ي از عملكرده��ا براي اص��الح امور در 
مراس��م بعد صورت مي پذیرد و این س��ه نوع 
نظ��ارت تاثیر جدي در اص��الح امور جاري و 

اقدامات سال بعد خواهد گذاشت.
چگون�ه  اس�امي  كش�ورهاي 
مي توانند از ظرفيت موس�م حج براي 
تقوی�ت رواب�ط خود و حل مش�كات 

جهان اسام سود ببرند؟
اجتماع ملت ها و نمایندگان كش��ورهاي 
اس��المي در موس��م ح��ج فرص��ت بزرگ��ي 
براي تعامل و تبادل نظر پیرامون مس��ائل و 
مشكالت جهان اس��الم است. مسئوالن حج 
كشورهاي اسالمي باید از این ظرفیت عظیم 
بهره ببرند. مشكالت عدیده اي كه هم اكنون 
كشورهاي اسالمي با آن روبرو هستند به خاطر 
این بي توجهي ها و پراكندگي ها و عدم انسجام 
مسلمانان اس��ت. این كه كش��ورهاي جهان 
سلطه و سلطه گران با روحیه سلطه گري خود 
نس��بت به چپاول منابع ملت هاي مس��لمان 
اق��دام مي نمایند و به خود اجازه مي دهند به 
بیش از 1/5 میلیارد مسلمان توهین و هتك 
حرمت كنند از عواقب عدم بهره گیري از این 

فرصت هاست.
 مس��لمانان مشتركات فراواني دارند كه 
مي توانن��د ب��ا تكیه بر آن  ب��ه یك وحدت 

اس��تراتژیك برس��ند. وحدت و انس��جام و 
یكپارچگي مس��لمانان در برابر دنیاي كفر 
و كفرپیش��گان یك اس��تراتژي اس��ت كه 
اولین منافع آن به خود مس��لمانان و عزت 
و كرام��ت آن��ان برمي گ��ردد و آنه��ا را به 
ی��ك دژ نف��وذ ناپذیر و مس��تحكم در برابر 
س��لطه گران و بیگان��گان تبدیل مي س��ازد 
متاسفانه مس��لمانان از این ظرفیت در ایام 

حج بهره اي نمي گیرند.
مس�لماناني ك�ه توفيق تش�رف به 
س�رزمين وحي و حضور در موسم حج 
را دارند چگونه مي توانند اهتمام خود 
را در زمين�ه زدودن تصوی�ر منفي از 

جهان اسام نشان دهند؟
  عمل حجاح هر كش��ور در موس��م حج 
بیانگ��ر افكار و اندیش��ه و ش��خصیت دیگر 
هموطنان آنان و ترس��یم كنن��ده فرهنگ 
و تمدن كشورش��ان اس��ت. در مواردي كه 
انس��ان ها با زب��ان و گفتارش��ان نمي توانند 
پی��ام هاي خ��ود را به دیگران برس��انند و 
شخصیت و فرهنگ خود را مطرح كند این 
رفتار و كردار آنان است كه بلندتر از صداي 
گفتارشان نقش آفریني مي كند این كه گفته 
ان��د: كونوا دعاه الناس بغير الس�نتکم 
ناظ��ر بر اهمیت رفتار و كردار ما و تاثیر آن 
بر قضاوت هاس��ت. لذا حجاج ایراني نباید از 
این مهم غفلت كنند كه به عنوان نمایندگان 
ملت بزرگ ایران باید به نحوي عمل و رفتار 
كنند كه ش��أن ملت و نظام اسالمي را ارتقا 
بخشند و خداي نكرده موجب بدنامي ملت 

ما نگردند.
با توجه به این كه موسم حج فرصتي 
ب�راي دی�د و بازدید نخبگان اس�امي 
اس�ت س�يماي حج را از منظر این نوع 
 ارتباط�ات چگون�ه تفس�ير مي كنيد؟

نخبگان هر كشور از گروه هاي مرجع هستند 
كه به عنوان الگوه��اي رفتاري در هر جامعه 
نقش مهمي در جهت دادن به امور و اصالح و 
هدایت جامعه در ابعاد مختلف خواهند داشت.

حسين مظفر معاون تبليغات و امور رسانه تشریح کرد:

حج؛ دژ نفوذ ناپذیر مسلمانان  
مراسم حج، هر سال شاهد اجتماع عظيم مسلمانان است. این اجتماع عظيم فرصت گرانبهایی را برای تبادل 
نظر و ارتباط بين کشورهای اسالمی پدید می آورد که در صورت توجه به آن  بسياری از مشکالت مسلمانان 

قابل حل است. دكتر حسين مظفر معاون تبليغات و امور رسانه های  بعثه مقام معظم رهبری در گفت و گو با زائر 
از تشکيالت حج جمهوری اسالمی ایران و  فرصت های حج برای کشورهای اسالمی می گوید.

گفـــــــتگو



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
یك حج به نیابت از مرده ، س��ه حج اس��ت : حجی برای مرده ، حجی برای 

نایبش و حجی برای عمل كننده به وصیت مرده .

نکته

حــج پیـامبران 
آدم، ن��وح، خضر، ه��ود، صالح، 
ابراهیم، موسي، سلیمان، یونس 
و عیسي)علیهم السالم( هم حج 

گذارده اند. 
)ب��ه  العّیاش��ي  درتفس��یر 
نق��ل از ُزراره( از ام��ام باق��ر 
)علیه الس��الم( سؤال شد: آیا 
پیش از بعث��ت پیامبر  )صّلي 
وآل��ه( خان��ه خدا  علی��ه  اهلل 

زیارت مي ش��د؟ 
فرم��ود: »آري. نمي دانند 
كه م��ردم، پیش ت��ر هم حج 
ش��ما  به  م��ا  و  مي گزاردن��د 
نوح  آدم،  خبر مي دهی��م كه 
و س��لیمان )علیهم الس��الم(، 
و  اِن��س  و  ج��ن  ب��ا  هم��راه 
پرن��دگان، ح��ّج خان��ه خ��دا 

ك��رده ان��د.
علی��ه  ( دق  ص��ا م  م��ا ا
ن��د: چ��ون  فرمود لس��الم(  ا
ز  ا  ) لس��الم ا علی��ه  ( دم  آ
ني  فرش��تگا  ، كرد كوچ  ِمن��ا 
و  مدن��د  آ و  ا ل  س��تقبا ا ب��ه 
حّج��ت   ! دم آ ي  ا گفتن��د: 
ل  ر س��ا ا دو هز م��ا  قب��ول! 
ی��ن  ا  ، ت��و ح��ّج  ز  ا پی��ش 
یم  ا ه  رت كرد ی��ا ا ز ن��ه ر خا

)ح��ج گ��زارده ای��م( 
نیز  الس��الم(  باقر)علیه  امام 
فرمودن��د: س��لیمان ب��ن داوود 
)علیهما الس��الم( همراه ِجن و 
اِن��س و پرن��دگان و بادها، خانه 
خ��دا را ح��ج نمود و ب��ر كعبه، 

قباطي پوشاند. 
الس��الم(  صادق)علیه  امام 
همچنی��ن فرمودن��د: و یونس 
بر  الس��الم(  َمّت��ي )علیه  ب��ن 
كناره ه��اي َروحاء گ��ذر كرد، 
در حالي كه مي گفت: »لّبیك! 
اندوه هاي  اي برطرف كنن��ده 

ب��زرگ، لّبی��ك!«. 
)علیه  مری��م  بن  عیس��ي 
كناره ه��اي  ب��ر  لس��الم(  ا
لي  حا در  گذش��ت،  وح��اء  َر
 ، »لّبی��ك   : مي گف��ت  ك��ه 
بنده ات،  فرزند  و  بن��ده ات 

لّبی��ك!«. 
و محّم��د )صّل��ي اهلل علیه 
وآل��ه( بر كناره ه��اي َروحاء، 
ك��ه  حال��ي  در  ك��رد،  گ��ذر 
دارنده  اي  » لّبیك!  مي گفت: 

هم��ه تعال��ي ه��ا، لّبی��ك!«. 
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هر انس��انی مایل اس��ت که مورد عالق��ه و محبت 
دیگران باشد. اگر  عالقه مندان محبت  خود را آشکار 
کنند، محبوب هم به دوس��ت داران خود عالقه مند 
می شود و این محبت دو جانبه، زندگی ها را از صفا 

و صمیمیت  بیشتری بهره مند می سازد.
 ما اگر بدانیم که خدا دوس��ت دار ماس��ت، ما 
هم خدا را بیشتر دوست  خواهیم داشت و اگر باور 
کنیم که رس��ول خدا)ص( وحضرات اهل بیت)ع( 
ب��ه ما عنایت و محبت دارن��د و این عالقه را بارها 
نشان داده و اظهار کرده اند، شعله محبت عترت و 

اهل بیت نبوت در دل ما بیشترخواهد شد.
خداون��د بارها در قرآن کری��م، محبت خویش 
رانس��بت به بندگانش ابراز ک��رده و در آیاتی که 
»ِإنَّ اللَّ�َه ُیِحبُّ الَِّذیَن ...« دارد، تصریح فرموده 
که دوس��تدار پاکان، توبه کنندگان، پاکی جویان، 
نیکوکاران، متقین، متوکلین، صابران، اهل قس��ط 
و عدل اس��ت و گاهی نیز از کس��انی یاد می کند 
که دوستی ایشان با خدا دو سویه است )یحبهم 
و یحبون�ه( توجه به ای��ن نکته، محبت خدا را در 
دل ها شعله ور می سازد. ائمه معصومین)ع( محبت 
های خویش را نسبت به پیروانشان ابراز می کنند.

از امی��ر مومن��ان حضرت علی)ع(  پرس��یدند: 
یا علی! چگونه اید؟ فرمود: دوس��تدار دوس��تانمان 
و دش��من دشمنانمان هس��تم: »اصبحت محبا 
لمحبنا ومبغضا لمن یبغضنا«.  آیا اگر باورکنیم 

ک��ه م��والی متقیان به دوس��تانش عالق��ه  دارد، 
نخواهیم کوش��ید که گوهر عش��ق او را در سینه 

داشته باشیم؟
ابراز عالقه و محبت روابط دوس��تانه را نیرومند 
می س��ازد، اگر شما به کس��ی عالقه و محبت داشته 
باشید، اما به دلیل تنبلی و بی حالی، یا خجالت و شرم 
یا با هر توجیه دیگری محبت خودرا هیچگاه بر زبان 
نیاورید و نگویید که دوستش دارید، او از کجا پی به 
عالقه مندی شما برده وبه شما عالقه پیدا کند؟ کلید 

جلب محبت هر کس، ابراز عالقه خودتان است.
حضرت امام ص��ادق)ع( فرمود: »اذا احببت 
رج�ا فاخبره «  اگر به کس��ی عالق��ه  و محبت 

داشتی، او را آگاه کن.
روایت شده است مردی به مسجد وارد شد در 
حالی که امام باقر)ع( و امام صادق)ع( در مس��جد 
نشسته بودند. یکی از اصحاب امام باقر)ع(با دیدن 
وی گفت: به خدا قس��م من این شخص را دوست 
می دارم.ام��ام فرم��ود: پ��س او را اگاه کن زیرا که 
این اگاهی هم مودت ودوستی را پایدارتر می کند، 
هم در ایجاد الفت، خوب اس��ت »اال فاعلمه فانه 

ابقی للمودة و خير فی االلفة «. 
از پیامبر خدا)ص( نیز روایت است که فرمود: 
»اذا اح��ب احدکم صاحب��ه او اخاه فلیعلمه « ؛ هر 
یک از ش��ما دوس��ت  یا برادر دینی اش را دوست 

 بدارد، پس به او اعالم کند.

کلید جلب
محبت

تعظیم شعائر
نشانة تقواست 

خداوند متعال در تبیین اعمال و 
مناسک حج فرموده است: 

ْم َش�عاِئَر اهلِل  )ذِلَك َو َمْن یَعظِّ
َفِإنَّها ِمْن َتْقَوي اْلُقُلوِب(. بنابراین 
هرکس از روي رضا و رغبت ش��عائر 

دین خدا و مناس��ک ح��ج را تعظیم 
و احت��رام نماید و در مش��اعر معظم 
اعم��ال الزم را مو به م��و و با کمال 
انقیاد رعایت کن��د، در حقیقت این 
کار او حاک��ي از پاک��ي دل و مق��ام 
پرهی��زکاري و خ��وف از خدا در دل 

اوست.« 
نکت��ه اینجا اس��ت ک��ه خداوند 

نفرمود: »هرکس که مناس��ک حج را 
به جا آورد« بلکه فرمود: »)مناسك 
حج( این است! و هركس برنامه هاي 
الهي را ب��زرگ دارد...« و این همراه 
با نوع��ي تعظیم و احت��رام و مطیع 
فرمان خدا بودن اس��ت؛ همانطورکه 
سربازان، در پادگان، به پرچم کشور 

خود احترام مي کنند.

اگر کسی از مؤمنان را دوست دارید، 
محبت خود را بر زبان  آورید و آن را 

اظهار کنيد، تا بين شما محبت ها افزوده 
شود و دوستی ها تداوم یابد.

پيامبر)ص( 
فرمودند: 

هر یک از 
شما دوست 

یا برادر 
دینی اش 
را دوست 

بدارد، پس 
به او اعالم 

کند.

اخــــــــلاق



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
جهاد بزرگ و كوچك و ناتوان و زن ، حج و عمره است.

در کنار دعا باید تالش کرد
قسمت سوم و پایانی

در دو ش��ماره قب��ل به تبیی��ن و مرور 
آیاتی از قرآن درب��اره »دعاهای حاجیان« 
این مطلب  پرداخته ش��د. آخرین قس��مت 

در ادام��ه م��ی آی��د:
در دعاه��ا، ه��دف ه��ای كّل��ی مطرح 
ب��ه عهده خداوند  تعیین مصداق  ش��ود و 
گذاش��ته ش��ود. م��ا از خداوند حس��نه و 
س��عادت م��ی خواهی��م، ول��ی در اینك��ه 
رش��د و ص��الح م��ا در چیس��ت، آن��را به 
عه��ده ی خداون��د بگذاریم. چ��ون ما به 
و عدم  علم��ی  ه��ای  خاط��ر محدودّی��ت 
بعاد روحی خودمان،  ا از آین��ده و  آگاهی 
تعیی��ن  را  نی��م مصادی��ق جزئ��ی  نمی توا
کنیم. به همین جهت توصیه ش��ده اس��ت 
از خداون��د وس��یله كار را نخواهید، بلکه 
اس��ت  زیرا ممكن  بخواهید.  را  كار  خ��وِد 
خداوند از وس��یله ی دیگ��ری كه به فكر 
و ذه��ن ما نم��ی آی��د، كاری را برای ما 
توفیق  از خداون��د  مث��اًل  محّق��ق س��ازد. 
ّم��ا نگویی��د:  زی��ارت ح��ج را بخواهی��د، ا
خدای��ا مالی به من بده تا ب��ه مّكه بروم. 
چ��ون خداون��د گاهی س��بب را ب��ه گونه 
ای ق��رار می دهد كه م��ا فكر آن را نمی 

كردی��م.
در آی��ه 202 س��وره بق��ره، پ��روردگار 
َنِصيٌب  َلُهْم  ادامه می دهد:»ُأوَلٰ�ِئَك  چنین 
اْلِحَس�اِب«.  َس�رِ یُع  َواللَّ��ُه  َكَس�ُبوا  �ا  مِّمَّ
یعنی آنها از كس��ب )و دع��ای ( خود بهره 
و نصیب��ی دارن��د و خداوند به س��رعت به 

حس��اب هركس می رس��د.
گوین��د.  »نصیب« م��ی  به »به��ره«، 
نص��ب  انس��ان  ب��رای  را  س��همی  گوی��ا 
ن��د. بهره ی مؤمن��ان تنها به خاطر  كرده ا
دع��ای َربَّنا آِتنا نیس��ت، بلك��ه به خاطر 
تالش و كس��ب آنان نیز بوده است و این 
به ما هش��دار می دهد كه الطاف خداوند 
به كس��انی می رس��د كه ب��ه همراه دعا، 

ت��الش و كوش��ش نی��ز بكنن��د. 
پی��ام ه��ای دیگ��ری ک��ه از ای��ن آیه 
برداشت می شود اوال این است که بهره ی 
انس��ان در قیامت، تنه��ا از بعضی كارهای 
خویش اس��ت، نه تمام آنها. )مّما كس��بوا( 
چه بس��یار كارهای��ی كه انس��ان می كند، 
ول��ی بخاط��ر نداش��تن قصد قرب��ت و نّیت 
خال��ص، در قیام��ت از آن به��ره نمی برد. 
دوم این که بدون كس��ب وتالش، بهره ای 
نیس��ت، لهم نصيب مّما كس�بوا. و سوم 
ای��ن که پاداش س��ریع ، یك امتیاز اس��ت 

)س��ریع الحس��اب(. 
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رس��ول گرامي  اس��الم )صّل��ي اهلل علی��ه وآله( 
مي فرماید:

»َأْعَظ�ُم النَّ�اِس َق�ْدرًا َمْن َت�َرَك َما اَل 
َیْعِنيه «؛ 

با ارزش ترین مردم کس��ي است که هرچیز 
بیهوده را ترک کند ]و هرگز وارد آن نگردد[

نی��ز  الس��الم(  )علی��ه  عل��ي  امیرمؤمن��ان 
مي فرماید:

َفَهاء«؛  »َدُعوا اْلُفُضوَل ُیَجاِنْبُكُم السُّ
»گفتار و کردار بیهوده و بي معنا را واگذارید 

تا سبک مغزان از شما دوري نمایند«
و نیز آن حضرت در جایي دیگر مي فرماید:

»ُربَّ َلغٍو یجِلُب َشّرًا«؛ 
»بس��ا گفتار بیهوده و کردار سبک و بي معنا 

که شّر و زیاني به دنبال دارد«
یکي از خصلت هاي نیکو نسبت به همسفران 
و به خصوص به هم اتاقي ها، ابراز دوستي و محبت 
است؛ چرا که اظهار دوستي و محبت، سبب جلب 
محبت و دوستي دیگران نسبت به انسان مي شود. 
درجاي جاي کتاب آس��ماني ما، خداوند دوستي و 
محبتش را به مؤمنان، صابران، متقیان، متوکالن، 
محسنان، تائبان، پاکان و عادالن ابراز کرده است، 

از جمله در آیات زیر:
ُهْم َو ُیِحبُّوَنُه( )َفَسْوَف َیْأِتي اهللَُّ ِبَقْوٍم ُیِحبُّ

(آل  اِبِری�نَ الصَّ ُیِح�بُّ  )َواهللَُّ  مائ�ده/54؛ 
ِقيَن(آل  عمران/146؛ )َفِإنَّ اهللََّ ُیِح�بُّ اْلُمتَّ
ِليَن(آل  عمران/76؛ )ِإنَّ اهللََّ ُیِح�بُّ اْلُمَتَوكِّ

عمران/159؛ )َو اهللَُّ ُیِحبُّ اْلُمْحِس�ِنيَن(آل 
اِبيَن  عم�ران/134و148؛ )ِإنَّ اهللََّ ُیِحبُّ التَّوَّ
ِریَن(بق�ره/222و)ِإّن اهللََّ  اْلُمَتَطهِّ َُیِح�بُّ  و 
ُیِحبُّ اْلُمْقِس�ِطيَن(مائده/42، حجرات/9 و 

ممتحنه/8.
بنابرای��ن حاج��ی بای��د از آیه ه��اي نوراني 
»قرآن« سرمشق گرفته، نسبت به همسفرانش 
� که اهل ایمان و مهمان خدا هستند � دوستي 

و محبتش را اظهار نماید.
حاجی باید نسبت به دوستانش بهترین دوست 
باشد تا مبادا در محیط امن الهي به فرمودة امیرمؤمنان، 

موجب سلب آسایش دوستان خود گردد.
امام علي )علیه السالم( در روایتي مي فرماید:

»َشرُّ اْلِْخَواِن َمْن َتَكلََّف َلُه«؛ 
»بدترین برادران، کس��ي اس��ت ک��ه باعث 

زحمت و تکّلف ]دیگران[ گردد«.
نرم و آهس��ته س��خن گفتن و گزیده گویي، از 
دستورهاي بس��یار مهم اسالم است که مراعاتش بر 
همگان واجب اخالقي اس��ت. حاجي که براي جلب 
رضایت حق و یاري دادن به میهمانان الهي، و کمک 
به همسفران و هم اتاقي ها به خدمت برمي خیزد، الزم 
اس��ت خدمت خود را هرچند بزرگ باشد، کوچک و 
ناچی��ز انگارد، و در مقابل، خدمت دیگران را هرچند 
اندک و کم باشد، بزرگ بشمارد و آن را جبران نماید. 
و از مّنت گذاش��تن به افراد به خاطر خدمتي که به 
آنان نموده، جداً بپرهیزد، که مّنت گذاري به قول قرآن 
مجید یقیناً سبب باطل شدن عمل و محرومیت خادم 

از رحمت و فضل خدا مي شود.

با هم اتاقی مان 
اینگونه باشیم

استاد حسین انصاریان

بر حاجی الزم است که در طول سفر نسبت به همگان، به ویژه نسبت به 
هم اتاقي هایش مسائل عالي اخالقي راـ  که هرکدام راهي به سوي رحمت خداستـ  
مراعات کند؛ پاره اي از این مسائل عبارت است از:  اجتناب از گفت وگوها و بحث هاي 

بيهوده، و مسائلي که سودي براي طرفين ندارد، و چه بسا سبب رنجش و دلتنگي و 
کينه گردد، حفظ حریم طرف، پرهيز از سخن هاي زشت و ناروا و...

به چه کسی و با کدام نيت؟

احترام 
بگذاریم

گاهي، افراد در برابر ثروتمندان و 
صاحب منصبان به خاطر ثروت، 
ق��درت و ریاستش��ان تواضع و 

فروتن��ي مي کنند، و نس��بت به 
آنان کرنش مي نمایند؛ در حالي 
که مسلمان باید کرامت و ارزش 
خود را حفظ کند و جز در برابر 
خ��دا و اولیاي او و اه��ل ایمان 

تواضع ننماید.
حاج��ی باید توجه داش��ته 
باش��د که در ح��رم امن الهي 
برابرند؛ منصب  و  همه یکسان 

مط��رح  ث��روت،  و  ق��درت  و 
نیس��ت و نباید ثروت ثروتمند 
براي  اهل منص��ب  و منص��ب 
حاج��ی ح��ق مط��رح باش��د. 
حاج��ی باید با این گونه افراد 
� که احتمااًل در کاروان یا در 
ات��اق او هس��تند � به صورتي 
متعارف و مورد پس��ند اسالم 

رفت��ار کن��د.

اخــــلاق حج



خوش رفتاری با خانواده
امام محمدباقر )ع( فرمودند: هر کس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده مي گردد.

دكتر احمد فیاض بخش
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 راهکارها:
برای مقابله با اس��ترس ها یا فشارهای روانی 
در طی س��فر یکماهه حج، راهکارهای مختلفی 
وج��ود دارد. با رعایت و بکارگیری این روش��ها، 
زائ��ر عالوه بر ح��ل یا کم کردن مش��کالت، به 
آرامش پایدارتری در قبل از بازگش��ت به ایران 

دست خواهد یافت:

w به خداوند توکل کنيم
وقتی انس��ان ی��اد خ��دا را در دل خود زنده 
نگه��دارد و ارتب��اط روحی و معن��وی بین خود 
و خ��دا برقرار کند، به آرام��ش عمیق، همراه با 
خش��نودی می رسد و با توکل به خدا از هرگونه 
ی��اس و اضطراب و فش��ار روانی رها می ش��ود.  
قرآن کریم در س��وره رعد آی��ه 29 می فرماید: 

کس��انی که ایمان آوردند قلبهایشان با یاد خدا 
آرام می گیرد، آگاه باش��ند تنها با یاد خدا قلبها 

آرامش می یابد. 

w عوامل استرس زا را  کم کنيم 
عوامل بی شماری ممکن است باعث استرس 
ما ش��وند. که باید آنها را شناخته و سعی کنیم 
از زندگ��ی خود ح��ذف کنیم. ب��رای مثال، اگر 
شلوغی مراکز خرید سوغاتی موجب ناراحتی ما 
می ش��ود، آنرا از برنامه حذف کنیم یا زمانی را 

برای خرید انتخاب کنیم که خلوت باشد. 

w برنامـه هـای زندگـی را اولویـت 
بندی کنيم  

هنگام��ی که ب��ا انبوه��ی از اولویته��ا بطور 

همزمان روبه رو هستیم، به آسانی در مقابل آنها 
ب��ه زانو در آمده و از حل آنها عاجز می ش��ویم. 
آش��فتگی و بی نظم��ی در کارها و برنامه ها می 
تواند تولید استرس نماید. اولویت بندی کارهای  
روزان��ه ، به ترتیب اهمیت و بررس��ی آنها به ما 
این امکان را می دهد که به هر کاری در زمان و 

مکان خود رسیدگی کنیم. 

w شـب ها به موقع و بـه اندازه کافی 
بخوابيم 

بدن انس��ان برای تجدید قوا به خواب کافی 
و لذت بخش نیاز دارد. ش��ب به موقع بخوابیم و 
تا دیروقت بیدار نباش��یم. اگر شب بیداری برای 
زیارت، طواف، عبادت و خرید الزم هس��تند، در 
روز خواب کافی داش��ته باش��یم. هنگام خواب 

یاد خـدا،
آرامش دلتنگی ها

علل و عوامل اضطراب در سفر حج:
سفر طوالني به ویژه براي كساني كه چنین تجربه اي در زندگي نداشته اند 
می تواند بعنوان یک عامل نگرانی روانی مطرح ش��ود؛ هرچند سفر معنوي 
حج مي تواند اس��تثناء باش��د در عین حال برخي را دچار دلتنگي مي كند 
ب��ه ویژه بعد از انج��ام اعمال حج تمتع و پایان یافتن ایام تش��ریق، برخي 
حجاج آثار ناش��ی از استرس را نش��ان می دهند. البته میزان بروز و شدت 
ناتوانی روحی و روانی ناشی از دوری از کشور و خانواده در تمام جمعیت ها 
یکسان نیست. این دوری می تواند در یک کاروان براحتی تحمل شده و در 
یک جمعیت دیگر از زائرین نمود واضح و شدیدتری داشته باشد. در مورد 
علت شناس��ی استرس زا بودن سفر حج می توان علل و عوامل مختلفی را 
برش��مرد. بصورت کلی هرچه محی��ط کاروان عاطفی تر بوده، انجام اعمال 
واج��ب حج با مش��کل کمتر مواجه بوده و افراد بع��د از انجام اعمال واجب 
کمتر در کشور عربستان باقی باشند، احتمال بروز و شدت یافتن اضطراب، 

افسردگی و پرخاشگری ها کمتر خواهد بود.

بس��یاري از حاجیان مي پرسند: ما براي ایجاد 
جاذبه بیشتر نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت 
و تشیع در حرمین شریفین چگونه رفتار كنیم؟ 

پاس��خ این پرسش، در بیان امام صادق  )علیه 
السالم( آمده است:

ُكوُنوا ُدَع�اًة ِللنَّاِس ِبَغْيِر َأْلِس�َنِتُكْم ِلَيَرْوا 
اَة َواْلَخْيَر َفِإنَّ  ِمْنُكُم اْل�َوَرَع َوااِلْجِتَهاَد َوالصَّ

َذِلَك َداِعَيٌة
ش��ما با غیرزبانتان )یعن��ي در عمل( مردم را 
)به اسالم و تشیع( دعوت كنید، باید از شما ورع، 

كوش��ش، نم��از و كار خیر ببینن��د، این ها دعوت 
كننده است و جاذبه ایجاد مي كند. 

درحدیث دیگري امام صادق  )علیه السالم( فرمود: 
همانا ما هیچ مردي را مؤمن نمي شماریم، مگر آن كه 
تمامي اوامر و دس��تورات م��ا را اطاعت و پیروي كند، 
آگاه باش��ید یكي از نش��انه هاي پیروي از دستورات و 
ارادت ورزي به ما، داشتن ورع است؛ پس خود را به آن 
بیارایید، خداوند بر شما رحمت آورد، دشمنان ما را با آن 

در تنگنا قرار دهید، خداوند شما را رهایي بخشد.
پی��ام ای��ن حدی��ث و احادیث مش��ابه آن به 

ش��یعیان این اس��ت كه آنان نباید تنها به ش��یعه 
ب��ودن دل خوش كرده و به آن قانع باش��ند، بلكه 
باید در عمل پیرو راستین اهل بیت بوده، در همه 
جا الگوي رفتاري پیش��وایان خود را پیاده كنند و 

به نمایش بگذارند.
امام باقر ) علیه السالم ( در روایتي ویژگي هاي 
ش��یعیان خود را براي جابربن عبداهلل انصاري این 

گونه بیان فرموده اند:
اي جاب��ر كس��ي كه خ��ود را منتس��ب به ما 
مي دارد، آیا او را همین بس است كه گوید ما اهل 

بیت را دوست داریم؟
به خدا سوگند ش��یعه ما نیست جز كسي كه 
از خدا بترس��د و او را فرمانبردار باش��د، این گونه 
كسان ش��ناخته نمي شوند جز با تواضع و خشوع، 

رفتارشایسته، دلها را جذب خود می کند

روانشـــناسی



سرآغاز توبه
امام حس��ن مجتبی)ع( فرمودند: تقوا و پرهیزكارى س��رآغاز هر توبه اى، و سّر هر حكمتى، و شرف و بزرگى هر 

7عملى است، و هر كه از با تقوایان كامیاب گشته به وسیله تقوا كامیاب شده است. سه شنبه  30  مهر  1392 -  شماره 29
 17ذی الحجه 1434 - 22 اکتبر 2013     
z a e r  n e w s p a p e r

بهتر اس��ت به س��مت چپ خود بخوابیم و 
نفس عمیق بکش��یم. در این حالت قسمت 
راس��ت بینی تحریک و س��مت راست بدن 
فعال تر می شود. زیرا سمت راست، قسمت 

فعال بدن است. 

w صبح زود از خواب بيدار شویم 
اگر شبها تا دیروقت حرم نیستیم، سعی 
کنی��م صبح ها، زود از خواب بیدار ش��ویم. 
در این صورت ساعت زیستی بدن ما منظم 
می شود و طبق برنامه خاصی زمان خواب و 
بیداری ما را تنظیم می کند. در نتیجه پس 
از مدتی هنگام بیدار شدن، احساس بهتری 

خواهیم داشت. 

w عـادت های اسـترس زای خود 
را عوض کنيم 

م��ا از عادت های خ��وب و بد خود اطالع 
داریم و آنها را خوب می شناسیم. می توانیم 
آنهایی را که موجب آزار روحی ما می شوند را 
ترک کنیم. در طی سفر طوالنی حج ترک آنها 
راحت تر است. سعی کنیم حاال که در محیط 
جدی��د و درکنار اف��راد غیر خان��واده زندگی 
م��ی کنیم و از حال و ه��وای آن عادتهای بد 
ناخواسته خارج شده ایم، آرزوهایمان در مورد 

ترک عادتهای نادرست را عملی سازیم.

w از معاشـرت با افراد اسـترس زا 
بپرهيزیم

از ارتباط با افرادی که سبب استرس ما 
می شوند دوری کنیم. یا اگر بعلت هم اتاقی 

ب��ودن در کاروان دوری ک��ردن از این افراد 
برایمان مش��کل اس��ت، می توانیم ارتباط 
خ��ود را با او در جمع برق��رار کنیم. حضور 
دیگ��ران در زم��ان تکلم م��ی تواند تنش و 
اس��ترس ناش��ی از برخوردهای نامناس��ب 

طرف مقابل را کم نماید.

w از رقابـت بـي جـا بـا دیگـران 
خودداری کنيم 

رقابت ب��ا دیگ��ران مخصوص��ٌا در خرید 
سوغاتی و در سایر تجمالت و ظواهر، می تواند 
یکی از منابع اجتناب ناپذیر استرس یا فشار 
روانی باشد. شاید هم افرادی در کاروان باشند 
که کارهایی می کنند تا حس��ادت و خش��م 
دیگ��ران را برانگیزانند ولی در واقع اس��ترس 
حاصل از حس��ادت و رقابت، به خود فرد هم 

می تواند تحمیل می شود. 

اسـتراحت  بـه چشـمان خـود   w
بدهيم  

آیا برای رسیدگی به امور کاری در ایران 
نیاز اس��ت که مدت طوالنی به تلویزیون یا 
مانیت��ور رایانه در کاروان ن��گاه کنیم؟ باید 
به چش��مان خود استراحت  دهیم هر چند 
کم. در این زمان به فضای س��بز، آسمان یا 
درختان نگاه كنی��د و یا حتي بعضي مواقع 
براي مدتي كمي هم كه شده چشمان خود 

را ببندید.

w مشکالت را بپذیریم 
بای��د پذیرفت که برخی اوقات ش��رایط 

طاق��ت فرس��ایی در زندگی پدی��د می آید 
و کاری نی��ز از دس��ت ما بر نم��ی آید. اگر 
خبر بدی از ایران در مورد کار و خانواده به 
حاجی داده شد، در این شرایط باید با صبر 
و پذیرش مشکل و دگرگون کردن موقعیت، 
بار عاطفی مشکل را کم کنیم، تا سر فرصت 
بعد از بازگش��ت به ایران به امور رس��یدگی 

نمائیم.

w ورزش کنيم 
ک��ه  اس��ت  داده  نش��ان  تحقیق��ات 
ورزش��کاران از استرس و افسردگی کمتری 
نس��بت به دیگران برخوردارن��د. همچنین 
برنام��ه تمرینات هوازی باعث بهبود حاالت 
افس��ردگی، اضط��راب، آش��فتگی فکری و 
خس��تگی شدید می باش��د. یک پیاده روی 
تند و س��ریع به مدت 40 دقیقه در اطراف 
کاروان یا در طواف میزان اس��ترس را بطور 
متوس��ط تا 14 درصد کاهش می دهد. اگر 
مي توانی��د فاصله هتل تا حرم را پیاده طي 
كنی��د اینكار را بكنی��د، البته نیت قرب الي 
اهلل كنید كه از ثواب آن هم بي بهره نمانید.

w قدم بزنيم 
در تحقیقاتی که در دانش��کده پزشکی 
دانشگاه اس��تنفورد در س��ال 2002 انجام 
گرفته، آمده است افرادی که 4 بار در هفته 
پیاده روی می کنند، استرس کمتری دارند 
و را ح��ت تر می خوابند. طواف مس��تحب 
در این راس��تا می توان��د انگیزه خوبی برای 

راهپیمایی روزانه باشد.

یادآوری 
نعمت 
توفيق 

تشرف به 
حج، که 

می تواند 
آرزوی 
دیگران 

باشد، 
آرامش 

بخش است

امانتداري، كثرت یاد خدا، روزه داري، اقامه نماز، 
نیكي به پدر و مادر، رسیدگي به حال همسایگان 
فقیر و مس��كین و بدهكار و رسیدگي به یتیمان، 
راستگویي، خواندن قرآن، كنترل زبان از )تعرض 
به( مردم مگر با خیر و خوبي، و این گونه كس��ان 
در میان قوم خود امین و مورد اعتماد مي باشند.

جابر گوید: عرض كردم: فرزند رس��ول خدا! من 
امروزه كسي را با این خصوصیت ها كه بیان فرمودید 
نمي شناسم! امام فرمود: اي جابر! روش هاي گوناگون تو را 
به سوي خود نكشاند، كه فكر كني براي مرد همین كافي 
است كه بگوید: من علي را دوست مي دارم و پیرو او هستم 

و سپس با این گفته عملي همراه نباشد.
پس اگر گوید: من رس��ول خدا )صّلي اهلل علیه 
وآله وسّلم( را دوست دارم، اما از سیره پیامبر پیروي 

نكرده، به سنت او عمل نكند، دوستي رسول خدا ) 
صّلي اهلل علیه وآله وسّلم ( او را هیچ سودي ندهد.

پس از خدا بترسید و براي دستیابي به آنچه نزد خدا 
است كار كنید، و میان خدا و هیچ كس خویشاوندي 
و قرابتي وجود ندارد، بهترین بندگان خدا و گرامي ترین 
آن ها نزد خداوند، با تقواترین و مطیع ترین آن ها است. 
اي جابر! به خدا سوگند، به خداوند نمي توان نزدیك شد 

جز با اطاعت و فرمانبرداري...
َم�ْن َكاَن هلِلَِّ ُمِطيعًا َفُهَو َلَنا َوِليٌّ َوَمْن َكاَن 
هلِلَِّ َعاِصي�ًا َفُهَو َلَنا َعُدوٌّ َوَم�ا ُتَناُل َوالَیُتَنا ِإاّل 

ِباْلَعَمِل َواْلَوَرِع 
هر كه مطیع خدا است، او دوست ما است و هر 
كه خدا را نافرماني كند، دشمن ما است، به والیت ما 

نمي توان رسید جز با عمل و ورع. 

روانشـــناسی



سرآغاز توبه
امام حسن )ع( فرمودند: تقوا و پرهیزكاری سرآغاز هر توبه ای، و سّر هر 
حكمتی، و ش��رف و بزرگی هر عملی اس��ت، و هر كه از با تقوایان كامیاب 

گشته به وسیله تقوا كامیاب شده است.

29 ش��وال با ش��تري كه به 24 ریال كرایه كردیم، 
همراه قافله زائران عازم مدینه منوره ش��دیم... پس از 
یازده روز از آغاز س��فر به شهر مدینه وارد شدیم... در 
بركه آبي از بركه هاي مدینه، غس��ل نموده، لباس��هایم 
را تطهی��ر ك��ردم. خداي متعال را س��تایش نمودم كه 
توفیق پاكیزه ش��دن را آنگونه كه مي خواس��تم به من 
عنایت كرد. س��پس عازم زیارت حرم مطهر نبوي)ص( 
ش��دم. قبر مقدس پیامبر را زیارت كردم و پس از آن 
قب��ر حضرت فاطمه زهرا - علیهاالس��الم - را در حجره 

ش��ریف و مباركش زیارت نمودم.

زیارت بقيع:
امروز پنجشنبه یازدهم ذي قعده الحرام، قبل از ظهر به 
قصد زیارت قبور ائمه بقیع - علیهم السالم - به بقیع مشرف 
ش��دم. قبور ائمه داراي روضه و حرم اس��ت، همچنین قبر 
عقیل، قبه و بارگاهي مستقل دارد و در كنار آن قبر عبداهلل 
بن جعفر واقع اس��ت. قبر ابراهیم فرزند رسول خدا - ص - 

نیز برخوردار از قبه و بارگاه مستقل است.
ساختماني است در بقیع، گفته مي شود بیت  االحزان 
اس��ت كه درب آن را بس��ته اند. قبر حلیمه سعدیه،  دایه 
رس��ول خدا و قبرهاي عاتكه و صفیه عمه هاي پیامبر هر 

یك بارگاهي مستقل دارد. تمامي قبور را زیارت كردم.
درب حرم چهار امام - علیهم الس��الم - بسته بود. در 
كنار در مطهر نشس��تم و پس از گریه و دعا و اس��تغفار، 

دعاي "یا من تحل به عقد المكاره" را قرائت كردم.

وداع با مدینه و دلهره از اعمال حج واجب:
با نزدیك شدن زمان خروج از شهر مدینه، اضطرابي 

دهشتناك سراسر وجودم را احاطه نموده است. مي ترسم 
از این اماكن مقدس كوچ كنم در حالي كه حق زیارت و 

دعا و استغفار را ادا نكرده باشم.
واي بر ح��ال من، چنانچه خداوند من��ان به لطف و 
محبت��ش كمكم نكند. دله��ره از اعمال حج و س��ختي 

مناسك، بر قلبم سنگیني مي كند.
صبح روز شنبه بیستم ذیقعده الحرام زیارت وداع حضرت 
رسول - ص - را زمزمه كردم. سپس به قبرستان بقیع رفتم 
و زی��ارت وداع ائم��ه بقیع - ع - را نی��ز خواندم. بعدازظهر 
همین روز مدینه منوره را به سوي مكه مشرفه ترك كردم.

مسجد شجره در سال 1282 هجري قمري:
مسجد ش��جره مسجدي بس��یار با اهمیت و یكي از 
مواقیت است. سقف ندارد و تنها از سه جهت دیوار دارد. 
جاي تعجب اس��ت مس��جدي كه میقات اهل سنت نیز 

هست چرا باید چنین وضعي داشته باشد؟!
خدا را س��پاس مي گویم كه توس��ط یك مرد آش��نا 
توانس��تم مسجد شجره را پیدا كنم و از آنجا محرم شوم. 
مطلب ش��گفت آور اینكه مش��اهده كردم گروهي از اهل 
س��نت از مدینه محرم ش��دند و گروهي ب��دون احرام از 
میقات "مس��جد شجره" گذشتند تا در رابع محرم شوند. 
حماالن و ش��ترداران ]هم[ شتران را كنار مسجد شجره 

نگه نمي دارند و راه خود را همچنان طي مي كنند.
روز شنبه 29 ذي القعده الحرام به هنگام مغرب، در حال 
طي طریق بودم كه هالل ماه ذیحجه الحرام را دیدیم و خدا 

را ستایش نمودیم كه اختالفي وجود نخواهد داشت.
با یاري و تاییدات خدا، صبحگاه روز پنجش��نبه سوم 

ذیحجه الحرام سال 1382 به مكه مشرفه رسیدیم.

دانستنی های کعبه

درباره کعبه، بیشتر بدانیم
بخش سوم

می��ان  مس��احت  حطي�م: 
حجراالسود و زمزم و مقام ابراهیم و 
قسمتي از حجر اسماعیل را »حطیم« 
مي گوین��د. از مكان هاي محترم در 
مسجدالحرام اس��ت و مردم در این 
قس��مت براي دعا جمع مي شوند و 
به یكدیگر فش��ار مي آورند. این كه 
آیا حطیم تنها همان محدوده كنار 
حجراالس��ود و باب كعبه را شامل 
مي شود یا وسعت بیش��تري دارد، 
اختالف است. در روایتي از امام صادق 
)ع(، تنها همی��ن موضع را حطیم 
مي نامند. چنان كه شیخ صدوق نیز 
آورده است كه حطیم فاصله میان در 
كعبه و حجراالسود را گویند، جایي 

كه خداوند توبه آدم را پذیرفت.
حج�ر اس�ماعيل: حج��ر 
اس��ماعیل )ع( فضایي است میان 
كعب��ه و دی��واري نیم دای��ره به 
ع��رض حدود 10 متر كه از ركن 
عراقي تا ركن ش��امي را ش��امل 
مي ش��ود. دیواري است با بلندي 
1/30 متر كه قوسي شكل است. 
حجر اس��ماعیل)ع( یادگار زمان 
ابراهی��م )ع( و اس��ماعیل و مدت 
زماني پس از بناي كعبه اس��ت و 
قدمت و پیشینه آن به زمان بناي 

كعبه به دست ابراهیم مي رسد.
نقل هاي تاریخي تاریخ نگاران 
حكایت از آن دارد كه اس��ماعیل 
همی��ن  در  هاج��ر  م��ادرش  و 
از  زندگ��ي مي كردن��د.  بخ��ش 
ام��ام صادق )ع( نقل شده اس��ت: 
»الِحج�ُر َبيُت ِإس�َماِعيَل َو ِفيِه 
َقب�ُر َهاَج�َر َو َقبُر ِإس�َماِعيَل« ؛ 
»حجر، خانه اس��ماعیل و محل 
 دفن هاجر و اس��ماعیل اس��ت.«

از آنج��ا ك��ه حج��ر اس��ماعیل 
داخل در مطاف اس��ت، مي تواند 
نش��انه اي ب��ر بزرگي آن باش��د. 
اصل، حجراس��ماعیل جزئي  در 
از كعب��ه اس��ت. ه��رگاه ب��اران 
ب��ر ب��ام كعبه بب��ارد، از ن��اودان 
 رحم��ت در ای��ن فض��ا مي ریزد.

گویا براي نخس��تین بار، منصور 
عباس��ي، حجراس��ماعیل را ب��ا 
سنگ هاي سفید پوشانید. پس از 
آن در دوره مه��دي و نیز هارون 
الرش��ید عباس��ي این س��نگ ها 

تعویض و نو شد.
ادامه در شماره بعد...
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به سوی مدینئ الرسول )ص(
در قسمت اول با بخشهایی از سفرنامه عالمه ميرحامد حسين هندي صاحب عبقات االنوار 
كه در سال 1282 هجري قمري )152 سال پيش( موفق به سفر حج شده آشنا شدید. در 

ادامه بخش دوم این سفرنامه خواندنی می آید:

ســفر نامه حـج



سالم مرا از شور و حال و شعف این سرزمین مقدس پذیرا باشید... اینجا شوری دگر دارد.
کعب��ه ای��ن روز ها حال و هوایش عجیب اس��ت،اینجا پر از ش��ور و اش��تیاق اس��ت، جای همه 
خالی،مکه این روزها جایگاه میلیون ها زائر از جهان  است که گروه گروه احرام بسته و طواف حج 

عمره را بجای می آورند.
ش��ب های حرم صفای دیگ��ری دارد،زائرانی با نژادهای مختلف که هرک��دام به گونه ای طلب  
حاجات خود می کنند.وقتی کعبه نگاه می کنی خود به خود اشک از چشمانت جاری شده و بغض 
گلوی��ت را م��ی گیرد. اینجا باید دعاها را غریبانه بخوانی،طبقات هتل ایرانی ها محل دعای دس��ته 
جمعی آنان شده،عاشقانی که در دعاهای کمیل،ندبه،سمات و زیارت جامعه کبیره خود با خدایشان 

حرف و حدیث ها داشته و طلب مغرفت و آمرزش دارند.  
کعبه نیز این روزها احرام کرده، احرامش نیز اینگونه است که، بر اساس یك رسم بسیار قدیمي 
همه ساله در آستانه ماه ذي الحجه کناره هاي پرده خانه خدا باال زده مي شود تا پرده کعبه شریف 

با توجه به انبوه زائراني که به حج مي آیند و قصد زیارت بیت اهلل الحرام را دارند ، سالم بماند.
پرده خانه خدا که از ابریشم بافته مي شود با استفاده از بندهاي محکمي در طول سال به حلقه 
هایي که در پاي دیوارهاي بیت اهلل وجود دارد ، بس��ته مي ش��ود . الیه زیرین پرده خانه خدا سفید 
رنگ اس��ت و وقتي که ببینده از دور به خانه که پرده از روي آن باال زده ش��ده اس��ت ، مي نگرد ، 
حالتي شبیه به احرام بستن در چشم او مي نشیند . براساس یك رویه ، همه ساله در روز عرفه كه 
حجاج در مشاعر مقدسه هستند و حرم نسبتا خالي از جمعیت است ، پرده خانه خدا با پرده جدید 
تعویض مي ش��ود. پرده جدید به گونه اي بر بیت اهلل الحرام قرار داده مي ش��ود كه كامال روي آنرا 
نپوش��انده و از اطراف باال زده ش��ده است ، و در عین حال الیه زیرین سفید آن دیده نمي شود كه 
چون این اقدام مصادف با عید قربان و خارج ش��دن حجاج از احرام اس��ت ، طي قرون به آن » خارج 

شدن كعبه از احرام« مي گویند.
بعد از مکه نیز عازم مدینه می شویم،شهر رسول خدا،شهری که دعای کمیل و ندبه و بقیع آن 

دلتنگی های عجیبی برای دوستدارانش به وجود آورده است.
آری سفر نیز به پایان می رسد اما امید واریم در زندگیمان حاجی بمانیم!بنده نیز به سهم خودم 
در این سرزمین مقدس به یاد تمام مردم ایران اسالمی به ویژه شیرازی ها وملتمسین دعا هستم و 

امیدوارم هر کسی که آروزی زیارت خانه خدا در دل دارم آرزویش برآورده شود.
 علی شاهسون- کاروان 24031 شيراز  

ورشکسته چه کسی است؟
امام موس��ی کاظ��م)ع( فرمودن��د: خس��ارت دیده و 
ورشكس��ته كس��ى اس��ت كه ُعْمر خود را هر چند به 
مق��دار یك س��اعت هم كه باش��د بیه��وده تلف كرده 

باشد.
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شب های حرم صفای دیگر دارد
دعا

چه خوب شد عرفه دلبرصدایم کرد
خدا به خاطرارباب این عطایم کرد

به دامن جبل الرحمه پا به پای حسین
به آستان رفیع دعا رهایم کرد

تا ظهور حجت ورویت جمالش خواهم
هم ثنای او گویم ودعای یاران
باشدکه زرحمتش ببخشایدمارا.

 محمد کارگر کاروان حج وحدت 17249

تنها امید
خدا تنها امیدیس��ت كه با دهان بسته هم 
م��ي توان صدای��ش كرد،با پاي شكس��ته هم 
مي توان س��راغش رفت،تنها خریداریست كه 
جنس شكس��ته را بهتر برمي دارد،تنها كسي 
اس��ت كه وقتي همه رفتند م��ي ماند، وقتي 
همه پش��ت كردند آغوش مي گش��اید، وقتي 
همه تنهایت گذاشتند محرمت مي شود،وتنها 
سلطانیس��ت ك��ه با بخش��یدن آرام مي گیرد 
نه با تنبیه. در ای��ام حج تمتع خدا را برایتان 

آرزودارم. التماس دعا. 
 محمدرضاادهم از سمنان کاروان 22125

شعر زائر

شیرینی بخشش
من رفته ام واهی نمی خوام تو را

تو کرده ای کاری که خود خواندی مرا
من نعمتت کردم فنا اندر جفا

تو از کرم دادی به من لطف و عطا
من در خفا کردم گنهکاری بپا
مستور کردی ُمصحف کار مرا

من پیروی کردم ز نفس بی حیا
تو رهنما کردی به دل راه مرا

هر دم شکستم عهد خود اندر قفا
تو باز گرداندی به من روی مرا
یا رب ز دست خود پشیمانم بیا
عفوی بکن یا رب سیه حال مرا

اینک تو کردی دعوت این جان مرا
بخشای و هم شیرین بکن کام مرا

خدایا عاشقم عاشق ترم کن
سرم ِبستان همان گیر و پرم کن

خدایا در میان عشق بازان
مرا رسوا کن و از کم ترم کن
حبیب و قبله ی معشوق داران

تو خود دستم بگیر با خود برم کن
اجابت می کنی الغوث یاران
دعاهایم بگیر و مضطرم کن
عزیزم این دلم گردیده ناالن

تو خود جامی بده مجنون ترم کن
سرم سرکش شده دیوانه واران

  اکبر حبيب زاده

هفت ش��وط طواف برگردكعبه، دومین واجب ازمناس��ك عمره ویكي ازمناس��ك حج است. اماحقیقت 
طواف همسویي است با جهان هستي از ملك تا ملكوت و بر محور توحید همچون پرگار دیدن و حیات 
و ممات و مناس��ك وعبادات را برای خدا خالص كردن و هماهنگ شدن با فرشتگان خدا كه لحظه اي 
ازاطاعت حق غافل وفارغ نیستند.                               شمس الهولي منش.كاروان 20026خوزستان  

مطالب

ارسالی

زائران

زائـــــر نامه

كعبه آن سنگ نشاني است كه ره گم نشودحقیقت طواف
ح�اجي اح�رام دگربند بب�ین یاركجاست



اعتمادسازی از نظر ما رفع تحریم هاست
عراقچی عضو ارش��د تیم مذاکره کننده هسته ای ایران گفت: گام اول 
گامی است که دو طرف باید هم زمان بردارند. پیشنهاد ما این است که 
ه��ر دو طرف نگرانی فوری یکدیگر را برطرف کنند.اعتمادس��اری از نظر 

ما رفع تحریم ها است که مورد پذیرش طرف مقابل نیز بوده است. 

به گزارش خبرنگار زائر، بازگش��ت حجاج بیت اهلل الحرام كشورمان با ورود نخستین كاروان به فرودگاه مهرآباد 
تهران آغاز شد.

بازگشت حجاج از پریروز به مدت20روز و تا 18آبان ادامه خواهد داشت.
نخستین پرواز بازگشت حجاج امروز یكشنبه ساعت9با400مسافر در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.

آخرین پرواز بازگشت حجاج نیز18آبان در فرودگاه تبریز به زمین خواهد نشست.
حجاج ایراني با185پرواز سه شركت هواپیمایي جمهوري اسالمي ایران با4۶پرواز، ماهان با52پرواز و سعودي 

با8۷پرواز به میهن اسالمي باز خواهند گشت.
در میان1۷ایس��تگاه پ��روازي، ف��رودگاه مهرآب��اد با21ه��زار و5۷0 زائر از ش��ش اس��تان و هرمزگان 

با28۶زائ��ر ب��ه ترتی��ب بیش��ترین و كمتری��ن ورودي زائ��ر را دارد.
عملیات حج تمتع از23ش��هریور آغاز ش��د و۶3 هزار و433 زائر از1۷ایستگاه پروازي براي مناسك حج واجب 

به سرزمین وحي منتقل شدند.

ورود نخستین گروه حجاج به ایران

اخبار مهم جهان

میلیـون   ۷۴۷ سـیاحت  
گردشگر در دنیا

س��ازمان جهانی گردشگری 
اعالم کرد: در 8 ماه اول امسال، 
تعداد گردشگران بین المللی با 
رسیدن به رکورد ۷4۷ میلیون 
نفر ت��ا 5 درص��د افزایش یافته 

است.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار گروه 
خبرگزاری  بین المل��ل  اقتص��اد 
فارس به نقل از س��ازمان جهانی 
گردشگری، بنا بر آخرین ارزیابی 
سازمان گردشگری جهانی، تقاضا 
برای گردش��گری بین الملل در 
هشت ماه نخست سال 2013 به 
شکل قوی پا بر جا مانده است.در 
فاصله زمانی بین ماه های ژانویه 
تا آگوس��ت، تعداد گردش��گران 
بین المللی در سراس��ر جهان به 
واسطه عملکرد قوی اروپا، آسیا، 
اقیانوس��یه و خاورمیانه، 5 درصد 

رشد داشته است.
در 8 ماه اول امس��ال، تعداد 
گردشگران بین المللی با رسیدن 
به رک��ورد ۷4۷ میلیون نفر تا 5 

درصد افزایش یافته است.
این می��زان 38 میلیون نفر 
بیش از مدت مش��ابه در س��ال 

گذشته است.
)5%+(:بیش��ترین  اروپ��ا 
صنع��ت  رش��د  از  منفع��ت 
گردشگری در 8 ماهه اول سال 
2013 را با ح��دود 20 میلیون 
ورودی بیش��تر گردش��گران به 

این منطقه کسب کرده است.
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه اروپا 
بزرگتری��ن منطق��ه توریس��تی 
دنیا محسوب ش��ده و بسیاری 
از مقاصد پر طرفدار گردشگری 
در این منطقه قرار دارد، رش��د 
5 درصدی بس��یار مثبت تلقی 

می شود.
اروپای مرکزی و شرقی نیز 
با )۷%+(و جنوب اروپا و منطقه 
مدیترانه ه��م با )۶%+( عملکرد 
بس��یار خوب��ی از خ��ود ب��ر جا 

گذاشته اند.
آسیا و اقیانوس��یه )۶%+(:این 
منطقه از جهان به واس��طه رشد 
)12%+( درصدی در منطقه جنوب 
شرق آسیا و افزایش 10 میلیونی 
ورود گردشگران به این منطقه به 

رشد خود ادامه می دهد.
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به گزارش پایگاه اطالع رس��اني ح��ج، برخي خبرهاي 
كوتاه حج به نقل از رسانه هاي عربستان به این شرح است:

انباشت ۵9 هزار تن زباله 
در مشاعر مقدسه و مكه مكرمه

میزان زباله هاي جمع آوري شده از مكه مكرمه و مشاعر 
مقدس��ه به بیش از 59 هزار تن رس��یده است كه این میزان 
زباله در ایام حج انباش��ت شده اس��ت. همچنین دو میلیون 

كیسه زباله براي جمع آوري این میزان زباله به كار رفت.
محمد المورقي مدیركل نظافت در ش��هرداري مكه 
مكرم��ه اع��الم كرد ش��هرداري از طریق ط��رح تامین 
نیازهاي حجاج در مش��اعر، بیش از 59 هزار تن زباله 
را از مناطق مختلف مكه مكرمه و مش��اعر مقدس��ه از 

ابت��داي ذي الحجه تا روز جمع��ه جم��ع آوري ش��د.

ثبت سفر حج با دو هزار و ۷۰۰ عكس
یك خانواده آس��یایي كه امسال براي اولین بار فریضه 
حج را به جا آوردند، س��فر حج خ��ود را با دو هزار و ۷00 
قطعه عكس ثبت كردند تا در خاطرات آنها براي همیش��ه 

ثبت شود.

آس��یایي،  خان��واده  ای��ن  ع��كاظ،  نوش��ته  ب��ه 
تصویرب��رداري از س��فر حج خ��ود را از لحظه ورود 
ب��ه فرودگاه بی��ن المللي جده ت��ا پایان طواف وداع 
انج��ام دادن��د، آنها ب��ه گرفتن عكس��هاي زیادي از 
مكه مكرمه و مش��اعر مقدسه، صحن طواف، جمرات 
لنور، جبل ثور  و آثار تاریخي اس��المي مانند جب��ل ا

و مقب��ره المع��اله دس��ت زدن��د.

مسمومیت غذایي حجاج تكذیب شد
از س��وي دیگر، مقامات سعودي تاكید كردند هیچ یك 

از حجاج دچار مسمومیت غذایي نشده اند.
این مقامات با اش��اره به بازدید از 53۶ فروش��گاه 
مواد غذایي و 11 آرایش��گاه در ایام حج اعالم كردند 
طي ایام تش��ریق، هیچ یك از حجاج دچار مسمومیت 
غذایي نش��د. شهرداري مكه مكرمه روز شنبه در بیانیه اي 
اعالم كرد هیچ موردي از مسمویت غذایي در مشاعر مقدسه 

در موسم حج امسال مشاهده نشد.
ش��هرداري مكه همچنین از ثب��ت 55 مورد تخلف در 
زمینه بهداش��ت عمومي در ایام تش��ریق و اعمال مجازات 

مربوطه در این زمینه خبر داد.

اخبار کوتاه حج

اخـــــــــبار



حذف یارانه ۳ دهک در 
کمیسیون برنامه تصویب شد

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه گفت: حذف یارانه 
3 ده��ک پردرآمد در کمیس��یون برنام��ه و بودجه 

مجلس تصویب شد.

w دهه�ا ميليارد دالر برای بخش  
عمرانی و صنعتی

w اولي�ن گام مجلس در حذف 3 
دهک از یارانه

w دیپلماس�ي فعال ای�ران، روند 
فزاینده تحریم ها را متوقف كرد

w اعتراض به تحریم علمی ایران

ایراني  دیپلماس�ي ضد  w تداوم 
NCIS امریكا در

w عبور امریكا از »عبور از اسد«

w تسهيات ده ها ميليارد دالري 
خارج�ي در راه اس�ت؛ مطالعات 
امكان سنجي را از كشوها بيرون 

بكشيد
w كاهش قيم�ت داروي بيماران 

پيوندي

درب�اره  الریجان�ي  w مواض�ع 
برخ�ي  و  هس�ته اي  مذاک�رات 

اظهارات حاشيه ساز سياسي

w گفت وگوه�ا باکن�ار گذاش�تن 
بهانه جویی ها به نتيجه می رسد

w رفت�ار دوگان�ه ببيني�م، تنوع 
الزام�ي  را  اي  فعالي�ت هس�ته 

مي کنيم

w عزم ملی برای اقتصاد بدون نفت

w تأمي�ن اعتب�ار دهه�ا ميليارد 
دالری برای طرح های اقتصادی

w موافق�ت رهبر انق�اب با عفو 
و تخفي�ف مج�ازات تع�دادی از 

محکومان

11

وزیر کشاورزی اعالم کرد؛
توافق جدید ارزی در دولت

وزیر جه��اد کش��اورزی از توافق جدید 
مسئوالن وزارتخانه های صنعت، کشاورزی 
و بانک مرکزی برای اختصاص ارز مبادله ای 
24۷0 تومانی برای واردات نهاده های دامی 

و کاالهای اساسی خبر داد.
به گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر، محمود 
حجت��ی گفت: بر اس��اس توافق مس��ئوالن 
دو وزارتخان��ه جه��اد کش��اورزی و صنعت، 
معدن و تجارت با بانک مرکزی، منابع ارزی 
مبادله ای برای تأمی��ن نهاده های تولیدی 
و کاالهای اساسی در اختیار وارد کنندگان 

قرار می گیرد.
وزی��ر جه��اد کش��اورزی اظهار داش��ت: 
جدول نهایی میزان نیاز به نهاده های دامی و 
محصوالت اساسی تهیه شده و به تأیید معاون 
اول رئیس جمهور نیز رسیده است. وی افزود: 
بانک مرکزی موظف شد منابع ارزی مورد نیاز 
را با قیم��ت ارز مبادله ای 24۷0 تومان برای 
واردات نهاده های دامی و کاالهای اساسی در 

اختیار وارد کنندگان قرار دهد.

پرداخـت ۴ هزار میلیـارد تومان به 
صنعت ریلی از محل عوارض جاده ای

مدیرعامل ش��رکت راه آهن از تامین 
4 هزار میلی��ارد تومان مابه التفاوت نرخ 
بلی��ت از مح��ل دریافت ع��وارض قیمت 
سوخت و افزایش عوارض در بخش های 
حم��ل و نقل ج��اده ای خبر داد و گفت: 
وزارت راه اصالحی��ه ای را ب��ه مجل��س 
ارای��ه داده که تس��هیالت ریالی از محل 
صن��دوق توس��عه ملی به بخ��ش حمل و 

نقل پرداخت ش��ود.
به گزارش رس��انه ها، محسن پورسید 
آقای��ی در جمع خبرنگاران در پاس��خ به 
پرسش��ی درخصوص اینکه پرداخت مابه 
التف��اوت قیمت بلیت از منابع هدفمندی 
یارانه ها مطرح ش��ده چ��ه برنامه خاصی 
درای��ن زمین��ه داری��د، گف��ت: در حال 
پیگیری در قانون بودجه امس��ال و سال 
آینده هس��تیم که دولت و مجلس هزینه 
ه��ای مورد نیاز راه آه��ن را تامین کنند 
ت اراه آه��ن از مح��ل آنها به بخش های 

دیگر کمک کند.
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ادامه از صفحه اول
رئیس جمهور افزود: دیپلماس��ی فعال ایران ابتکار عمل را بدست گرفته و افکار عمومی جهان را 
حتی در کشورهای تحریم کننده به سمت خود جلب کرده است و می رودتا قدم به قدم با تثبیت 

حقوق حقه هسته ای ایران موانع پیشرفت را هم از سر راه ملت بردارد.
روحانی تصریح کرد: در این میان موضع خصمانه رژیم صهیونیستی در انزوا قرار گرفته که سعی دارد 
فرایند تفاهم و تعامل را تخریب کند و در تاریخ انقالب اس��المی هم ش��اهد بوده ایم که هر زمان نظام 
اسالمی به توفیقی در صحنه سیاسی جهانی نزدیک می شده است صهیونیستها دست به خرابکاری و 
حادثه سازی در داخل یا خارج می زده اند. رئیس جمهور تاکیدکرد: در شرایط حساس کنونی مردم فهیم 
و هوش��یار ما مراقب هستند تا دشمن با حادثه سازی در روند حراست از حقوق مسلم مردم خرابکاری 
نکند و برای انحراف افکار عمومی جنجال جدیدی نیافریند و در صفوف منسجم ملت خللی ایجاد نکند.
وی تصریح کرد: مسیر عزتمند حرکت ملت ایران روشن است و اهدافی که رهبر معظم انقالب 
برای پیش��رفت کشور ترس��یم کرده اند به دقت دنبال خواهد شد و دولت مصمم است این راه را با 

رویکرد تعامل سازنده دنبال کند.

ریيس جمهور در جلسه هيئت دولت:
اهداف رهبر انقالب به دقت دنبال می شود

ایران

اطالعات

جام جم

جوان

جمهوری 
اسالمی

خراسان

حمایت

رسالت

گسترش

خورشید

قانون

اخـــــــــبار

رئیس هیئت پارلمانی اروپا گفت: در خصوص 
تحریم ه��ا علیه پرونده هس��ته ای ایران اتحادیه 
اروپا عالقه مند اس��ت تحریم ها برداش��ته ش��ود. 
بای��د آمریکا را قانع کنیم که با برداش��تن تحریم 

ها موافقت کند.

وی ادام��ه داد: م��ا عالق��ه من��د هس��تیم که 
منطقه عاری از س��الح هسته ای داشته باشیم اما 
آمریکایی ها عالقه مند نیس��تند درست است که 
اتحادی��ه اروپا و آمریکا متحد هس��تند اما در این 

زمینه اختالف نظر داریم.

رئيس هيئت پارلمانی اتحادیه اروپا 

اتحادیه اروپا عالقه مند به برداشتن تحریم ها است
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

غم ها قربانی شادی تان
 سربلندی ابراهیم، آرامش اسماعیل، 
امی��دواری هاج��ر، عطرعرفه و برکت 
عید قربان را برای حجاج آرزومندیم. 
امیدواری��م غمهایتان قربانی ش��ادی 
هایت��ان گردد. عید غدیر پیش��اپیش 
مباركباد.      كاشمرعلوی- سيادتی
غفاری-ذوالفقار - کاروان19030

عنایت الهی 
خداون��د متع��ال عنای��ت فرمودند 
همراه کاروانی که به ملکوت نزدیک 
بودند راهی این س��فر عرفانی شدم، 
از مدیریت شایس��ته و فهیم کاروان 
به نمایندگی از زائرین این مجموعه 
قدردانی می نمایم.         جعفرزاده 
کاروان 19061غزنوی مشهد

توجه به نظافت
س��الم، از روزی ک��ه آم��ده ای��م از 
نظافت و... اطاق ها خبری نیس��ت. 

بعضی اقالم را از بیرون می خریم. 
هتل دار البياضيه طبقه 9

تعهد به حج
عنوان حاجی،برای تو تعهدی است 
که از فضوالت، پلیدیها و ناهنجاریها 
باش��ی،  مصل��ح  بگی��ری.  فاصل��ه 

خیرباشی و دستگیر دیگران.
سعيدنيکونژاد-کاروان20221-شوشتر

غروب گناهان
در روز عرفه، دس��ت ه��ای خود را به 
سوی آن بی نیاز باال بردیم و پیوسته 
دعا کردیم: خدایا! غروب این روز را با 

غروب گناهانمان یکی گردان...
معصومه باقریان ماهشهرکاروان 20168

اس�ام  در  س�وءظن  چ�را 
نکوهش شدید شده است؟

از اموری که در اسالم منع شده 
است؛ بدبينی و بدگمان بودن نسبت 
به برادران ايمانی و نيز تجس��س از 
عي��وب و لغزش ه��ای آنان اس��ت. 
قرآن کريم می فرمايد: »ای کس��انی 
که ايم��ان آورده ايد از بس��ياری از 
گمان ه��ا دوری گزيني��د که برخی 
از گمان ه��ا گناه اس��ت و تجّس��س 
لغزش��های  و  عي��وب  )از  کاوش  و 

ديگران ( نکنيد.« )حجرات ، 12( 
-  از اميرالمؤ منين  است: »بدگمانی 
را از خودت��ان دور کني��د ک��ه خداوند 
عّزوجّل از آن نهی کرده است.« -  امام 
صادق)ع( : »چون مؤمن متهم کند برادر 
ايمانيش را؛ يعن��ی در حق او گمان بد 
برد، ايمان در قلب او ذوب شود چنان که 

نمک در آب ذوب می شود.« 

مسجد قبا
هنگامی که رسول خدا صلی اهلل علیه 
و آله و س��لم از مکه به س��وی مدینه 
هجرت می فرمود، پیش از وارد شدن 
به مدینه، مدت کوتاهی در قبا منتظر 
عل��ی بن ابیطالب علیه الس��الم ماند. 
میزبان رس��ول خدا در قبا، زمینی در 
کنار خانه خود داشت. رسول خدا آن 
زمی��ن را از او گرفت و در مدت اقامت 
خود در قبا، در آن مس��جدی بنا کرد 

که به مسجد قبا معروف شد.

عکس روز

مکه مکرمه - مسجد الحرام

شاهد

 دوس��ت همیش��گی م��ن هنوز 
داش��ت می خندید. شروع کردم به 
گش��تن جیب هاش. می خواس��تم 
وسایلش��و زودت��ر برس��ونم دس��ت 

خانواده اش.
توی جیبش یه کاغذ پیدا کردم. 

روش نوشته بود:
»م��ی روم مادر،ک��ه اینک کربال 

می خواندم«
شهید محمد حسین شهربانوزاده
 سایت سیره و زندگاني شهدا

w w w . h a j j . i r

فهم عمیق دین
این سفر )حج( باید اواًل سفر تفّقه باشد، یعنی سفر فهم عمیق دین. این 
در وقتی است كه برنامه های تعلیماتی عمیق و وسیعی در نماز جمعه ها، در 
غیر نماز جمعه، در مسجد النبی و مسجد الحرام و عرفات و منی اجراشود،...، 
اگر توجه به این نكتة روانی داشته باشیم كه مسافر خصوصًا چنین مسافری 
حالت آمادگی عجیبی برای الهام گیری دارد، جزئیات به خاطرش می ماند و 

به ذهنش ثبت می شود، اهمیت مطلب را درك می كنیم.
علی )ع( به قثم فرمود: َوذِكرُهم ِبَاّیام اهلل، عبر ت ها و نكات آموزنده تاریخ 
را ب��ه م��ردم تعلیم كن. این خود تفقه در دین اس��ت...، یكی از مراتب تفقه 
در دین ش��ناختن هدف های اس��المی اس��ت. زیارت پیغمبر )ص( از لواحق 
الینف��ك حج اس��ت، حتی واجب كفایی اس��ت كه مردم ب��ه زیارت پیغمبر 
اكرم )ص( بروند. در آنجاس��ت كه با معرفی ك��ردن مواقف و مقامات و آ ثار 
رس��ول اك��رم )ص( باید تاریخ اس��الم را به نحو آموزنده ای ب��ه مردم تعلیم 
ك��رد، همان طور ك��ه حضرت صادق به هش��ام بن الحكم فرم��ود: و در حج 
اجتماع مردم را از ش��رق و غرب قرار داد تا یكدیگر را بشناس��ند و هر قومی 
كاالی تجاری خود را از ش��هری به شهر دیگر برد... و نیز آثار و اخبار رسول 

خدا)ص( شناخته و گفتگو گردد و به فراموشی سپرده نشود...
شهيد مطهری )مجموعه آثار، ج 25، ص 91(

 سنایي

گاِه آن آمد که بامردان سوي میدان شویم
راه بگذاریم و قصد حضرت عالي کنیم
طبل جانبازي فرو کوبیم در میدان دل
همرهان حج کرده باز آیند با طبل و علم
همرهان با سرخ رویي چون به پیش ماه سیب
دوستان گویند حج کردیم و مي آییم باز

یک ره از ایوان برون آییم و برکیوان شویم
خانه پردازیم و سوي خانه یزدان شویم

بي زن و فرزند و بي خان و سرو سامان شویم...
ما به زیر خاک در، با خاک ره یکسان شویم

ما به زیر خاک چون در پیش َمه کّتان شویم
ما به هر ساعت همي طعمه دگر کرمان شویم..

سه شنبه  30  مهر  1392 -  17ذی الحجه 1434 - 22 اکتبر 2013 -  شماره 29

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

مكه - عزیزیه شمالی جنب مركز 
االتصاالت السعودیه - هتل دارهادی

zaernews@gmail.com

www.hajj.ir/245 )نش�ریه زائر( 

www.hajj.ir )پایگاه اطالع رسانی حج(

+966 537 367 545


