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دست اندرکاران معاونت فرهنگی و مدیریت اهل سنت بعثه 
مقام معظم رهبری در دیدارهای جداگانه با نماینده ولی 
فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، از فعالیت های صورت گرفته 
در موسم حج گزارش دادند. به گزارش ستاد اطالع رسانی 
حج 92، حجت االسالم والمسلمین دکتر مظلومی در 
این دیدار با بیان اینکه 685 روحانی، معین و معینه در 
کاروان های زائران شیعه و 49 روحانی، معین و معینه  
در کاروان های زائران اهل س��نت در حج امسال فعال 
شدند، یادآور شد: اکثریت قریب به اتفاق از روحانیون 
کاروان ها افرادی توانمند، دلس��وز و مشتاق فعالیت و 
خدمت هستند و بخش عملیاتی فعالیت ها و همراهی 
زائر در هر کدام از برنامه های فرهنگی توسط روحانیون 
کاروان ها صورت گرفته و در ادامه موسم نیز به همین 

ترتیب پیش می رود.

وی همچنی��ن به اس��تقبال گس��ترده زائران 
از ارائ��ه محتواهای آموزش��ی در جلس��ات داخل 
کاروان ه��ا، آموزش های میدان��ی در مدینه منوره 
و مک��ه مکرمه، آموزش میدانی وی��ژه و برگزاری 
جلسات مدینه شناسی و مکه شناسی که با حضور 
راوی��ان توانمن��د در مح��ل اقامتگاه ه��ای زائران 
ایرانی برگزار ش��دند اش��اره کرد. معاون فرهنگی 
بعث��ه مقام معظم رهبری با اش��اره به کاهش تعداد 
معینه ها و عوامل فرهنگی در حج امس��ال، تصریح 
کرد که برنامه ریزی های فرهنگی به نحوی بوده که 
در مجموع نس��بت خدمت رسانی فرهنگی و سطح 
فعالیت فرهنگی در حج امس��ال نسبت به گذشته 
کاهش پیدا نکند و نسبت عوامل فرهنگی به زائران 

همانند سال قبل باشد.

بر طبق این گزارش، حجت االسالم والمسلمین 
س��یدعلی قاضی عس��کر نیز با تاکید بر رصد میزان 
اجرای��ی ش��دن برنامه ه��ای فرهنگی مص��وب در 
کاروان ها، خواس��تار گس��ترش ابزارهای آموزش��ی 
زائران به ویژه توس��عه آموزش مجازی شد. نماینده 
ولی فقیه و سرپرس��ت حجاج ایرانی به قدرشناسی 
حجاج کشورمان اشاره کرد و گفت: در بازدیدهایی 
که از اقامتگاه های زائران داش��تیم، شاهد بودیم که 
زائ��ران از نحوه خدمت رس��انی و همچنین اهتمام 
روحانیون کاروان ها برای رسیدگی به امور شرعی و 
معرفتی زائران رضایت نس��بی داشتند؛ هر چند که 
با ارتقای س��طح زائران، آنها خواهان این هستند که 
روحانیون کاروان ها به مباحث اس��رار و معارف حج 

بیشتر بپردازند.                   ادامه در صفحه 2 
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مقام معظم رهبری 
حج ی�ك دس�تگاه عجیِب دگرگون س�از اس�ت. هر 
موس�م حجی، یك حركت�ی در كل جامع�ه به وجود 
می آید؛ یعنی یك حركت جمعی است. در این موسم، 
محبته�ا به خ�دای متعال افزایش پی�دا میكند. دلی 
كه گنجین�ه ی محبت الهی باش�د، خیل�ی باارزش و 

ذی قیمت است. 
خطاب به کارگزاران حج1390 

رئیس دفتر نمایندگی سازمان حج 
و زی�ارت در عربس�تان س�عودی، 
تعداد زائران ایرانی در مکه مکرمه 
در روز سه ش�نبه 30 مه�ر م�اه را 
44 ه�زار نف�ر اعالم ک�رد و گفت: 
روزانه به طور متوس�ط چهار هزار 
زائر ایرانی از مکه خارج می ش�ود. 
غالمرض�ا رضای�ی در گفتک�و ب�ا 
خبرنگار س�تاد اطالع رس�انی حج 
92 با اعالم این خبر گفت: روزانه 2 
و هزار و 200 زائر ایرانی مدینه بعد 
از مک�ه مکرمه ع�ازم مدینه منوره 
و یک ه�زار و 800 زائر مدینه قبل 
نیز از مکه به س�مت فرودگاه جده 

منتقل می شوند.
مع�اون حمل ونق�ل س�تاد مکه 
س�ازمان ح�ج و زیارت اف�زود: از 
خدم�ات چه�ار ش�رکت س�عودی 
جهت حمل و نقل بین شهری حجاج 

ایرانی استفاده می شود.

آخـرین آمار از تعـداد زائران ایرانـی در مـکه 

حـاجي! در آستانه بازگشتی؛  
حـــرم را دریاب
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س��یدا فوزیا سلیم عباس، سناتور پاکس��تانی با نماینده 
ولی  فقیه و سرپرست حجاج ایرانی دیدار و گفت وگو کرد.

ب��ه گزارش خبرنگار زائر، س��یدا فوزیا س��لیم عباس 
در ای��ن دیدار با ابراز خرس��ندی از دیدار با نماینده ولی 
فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، عالقه مسلمانان پاکستان 
به انقالب اس��المی را مقوله ای ریشه دار دانست و گفت: 
مردم پاکستان از پیروزی های مردم ایران در صحنه های 

مختلف احساس غرور می کنند.
این س��ناتور پاکستانی خواس��تار تبادل هیئت های 

پارلمانی از سوی زنان پارلمان های ایران و پاکستان شد.
حجت االس��الم والمسلمین س��یدعلی قاضی عسکر 
نی��ز با ابراز خرس��ندی از فعالیت زنان پاکس��تانی در 
صحنه های مختلف، یادآور شد: پس از پیروزی انقالب 
اس��المی با رهنمودهای امام راحل )ره( و مقام معظم 

رهبری، زنان مس��لمان جایگاه خ��ود را پیدا کردند و 
زنان ش��جاع وقتی در صحنه حض��ور دارند می توانند 

بسیار اثرگذار باشند.
زی��ارت  و  ام��ور ح��ج  در  ولی فقی��ه  نماین��ده 
همچنین از پیش��نهاد تب��ادل هیئت های پارلمانی 
از میان زنان پارلمان های دو کش��ور استقبال کرد 

و آن را مایه تامین حقوق زنان دانس��ت.
وی با اش��اره به مش��کالت ج��دی در حوزه حقوق 
زن��ان در دنی��ا، گفت: آمار و ارق��ام زن آزاری در غرب 
نش��ان می دهد در انگلی��س از هر چهار زن، یک نفر از 
س��وی همس��رش کتک می خورد که این نشان از یک 
بحران جهانی در نادیده گرفتن حقوق زنان دارد لذا تا 
فرصت باقی است زنان مسلمان باید با همدیگر متحد 

شوند تا بتوانند در صحنه جهانی موفق باشند.

ساخت 400 مسجد در دستور كار شهرداري تهران
ش��هردار تهران گفت: احداث 400 مس��جد در دس��تور کار شهرداری 
است و این موضوعی جدی است و مسجد را اساس کار جامعه و بشریت 
در یک نظام اس��المی می دانیم و نمی خواهیم س��اخت یک مس��جد در 

تقابل با بخشهای مختلف فرهنگی باشد.
آموزه های غدیر

عید غدیراست، عید امامت، 
عید عه��د با خالق خ��ود، عید 
بزرگوار.  پیامبر  تعیین جانشین 
چهار س��ال خالف��ت علی )ع( 
در برابر زم��ان و تاریخی که بر 
انسان گذشته است شاید بسیار 
کوت��اه باش��د و حتی بش��ود از 
نظر زمانی نادی��ده اش گرفت، 
ول��ی هم��ه امیده��ا، آرزوها و 
آرمانهای بش��ری ب��ا همه تار و 
پ��ودش به این چهار س��ال گره 
خورده اس��ت. ای��ن مدت کوتاه 
به انسان آموخت عدالت ممکن 
است، ساده زیستن را می توان 
جایگزی��ن تفاخ��ر و اش��رافیت 
ک��رد، می ش��ود از بی��ت المال 
محافظت ک��رد و ذره ای از آن 
را، از آِن خود ندانست. در مقابل 
می ش��ود کیس��ه آرد بر دوش 
گرف��ت و گرس��نگی یتیمان را 
التی��ام داد و برای تحقق جامعه 
ای که محب��وب ازلی می طلبد 
همه رنجها را ت��اب آورد و تنها 

در چاه تنهایی نجوا کرد.
ولِی مس��لمین خ��ود را پدر 
جامعه اس��المی می دانست و با 
یک چشم همه را می نگریست 
و س��هم یکس��ان ب��ه همه می 
داد، طرف��دار فرودس��تان بود و 
اشرافیت و چپاول بیت المال را 
هرگز تاب نم��ی آورد، تا جایی 
از  نابینایش  ب��رادر  که وقت��ی 
او سهم بیش��تر خواست، آهن 
گداخت��ه را در ک��ف دس��تش 
گذاش��ت ت��ا بداند این س��هم 
بیشتر یعنی آتش دوزخ. حتی 
ب��ر دخترش که گ��ردن بندی 
از خزان��ه به عاریت برداش��ت 

س��خت گرفت.
البالغه  با نهج  بزرگوار  امام 
نش��ان داد ش��یر نب��رد و فاتح 
خیب��ر و بزرگ��واری بود مظهر 
مه��ر، حتی با قاتل خود! وقتی 
ب��ه کالم میدان م��ی دهد چه 
معج��زه یی در آس��تین دارد، 
کالم ش��اعرانه، خطب��ه ه��ای 
تاریخی، مردی به بزرگی خود 
تاریخ و س��ر س��پرده محبوب 
ت��رس.  خ��دا  عاب��دی  و  اش، 
آم��وزه ه��ای عل��ی )ع( به ما 
درس های بزرگی می آموزاند 

و غدیر، روز آموختن اس��ت.
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یادداشت روز
سیدهادی منبتی

ادامه از صفحه اول
 ل��ذا هر چند در مجموع ش��اهد نتیج��ه مطلوب از 
عملکرد روحانیون کاروان ها هس��تیم اما مناس��ب است 
که معاون��ت فرهنگی بعث��ه، برنامه ای طراح��ی کند تا 
بهترین ه��ا از نظ��ر معلوم��ات و فعالیت ه��ای عملی در 
اولویت بهره گیری برای کاروان های حج قرار گیرند.          
 ب��ر طبق این گزارش، حجت االس��الم والمس��لمین 
عطاران، مدیر امور اهل س��نت بعثه مقام معظم رهبری 
نیز در دیدار اعضای شورای افتاء اهل سنت، گزارشی از 
فعالیت های فرهنگی و فعالی��ت روحانیون و معینه های 

کاروان های زائران اهل سنت ارائه کرد.
مولوی اس��حاق مدنی، مشاور رئیس جمهور و رئیس 
ش��ورای افتاء اهل س��نت بعثه مقام معظم رهبری نیز با 
بیان اینکه هر ساله کارایی بعثه نسبت به گذشته بیشتر 
می شود، یکی از عالمت های صحت و درستی یک کار را 
افزایش روزافزون طرفداران آن دانس��ت و گفت: در حج 

امسال، استقبال از بعثه بیش از گذشته است.
وی اف��زود: با وجود اینکه توطئه های بس��یاری برای 
دور کردن شیعه و سنی از همدیگر وجود دارد اما هم در 
داخل و هم در خارج کش��ور، اقبال مردم برای همراهی 
با انقالب را شاهد هستیم و انسان های عاقلی که طرفدار 
دوس��تی و حمایت از ارزش های انقالب اسالمی هستند 

رو به افزایش می باشند.
حجت االس��الم والمس��لمین س��یدعلی قاضی عسکر، 
نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی نیز در دیدار با 
اعضای ش��ورای افتاء اهل سنت و مدیریت اهل سنت بعثه 

مقام معظم رهبری، تنها راه نجات امت اس��المی را تقریب 
مذاهب دانست و گفت: مسئله تقریب مذاهب، یک فریب 
نیس��ت بلکه یک واجب شرعی اس��ت. تنها راه نجات امت 
اس��المی این است که به یکدیگر نزدیک شویم، حرف های 

همدیگر را بشنویم و تحمل مان را باال ببریم. 
سرپرس��ت حجاج ایرانی، منشا فتنه انگیزی هایی که 
در پوشش طائفه گری و با هدف دامن زدن به اختالفات 
در برخی کش��ورهای اس��المی صورت می گی��رد را در 
مس��تکبرین و کشورهای وابسته به آنها دانست و تربیت 
عوام و آگاه س��ازی اف��راد جاه��ل را از مقدمات نزدیکی 

مسلمانان و نجات امت اسالمی برشمرد.
نماینده ولی فقی��ه در امور حج و زیارت، با تاکید بر 
اینکه مس��ئولیت علمای جهان اس��الم در شرایط فعلی 
س��نگین تر اس��ت، اتحاد اس��المی را نه تنها یک اقتضاء 
دینی بلکه یک اقتضاء عقلی نیز دانست و گفت: وحدت، 
دشمنان زیادی هم دارد و اصاًل هدف فتنه انگیزی که در 
قالب توهین به مقدس��ات ادیان و مذاهب در شبکه های 
ماهواره ای و فضای مجازی نمود پیدا کرده، این است که 

کشورهای اسالمی را به هم بریزند.
حجت االس��الم والمسلمین قاضی عس��کر با تاکید بر 
ایجاد اتح��اد بین المللی بر علی��ه حرکت های افراطی و 
فتنه انگیزی ه��ای طائفی، اظهار داش��ت: تقریب هیچ گاه 
به معنی این نیس��ت که پی��روان مذاهب از مذهب  خود 
دست بردارند بلکه تقریب یعنی پیروان مذاهب در حالی 
که اعتقادات خود را دارند، اجازه ندهند ش��کافی در بین 

آنها پدیدار شود. 

گزارش اجمالی از فعالیت های فرهنگی در حج 92 ارائه شد؛
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رامین مهمان پرست سخنگوی سابق وزارت امورخارجه

سفر حج، تمرین سفر آخرت است

کاهش 15 درجه ای دما از دیروز در کشور 
س��ازمان  س��ریع  هش��دار  و  پیش بین��ی  مدی��رکل 
هواشناس��ی کش��ور از کاه��ش 15 درج��ه ای دما در 
کش��ور و وزش باد هم��راه با گرد و خ��اک در پایتخت 

خبر داد.
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شما چند بار به حج مشرف شده اید؟
- این س��فر پنجم من اس��ت.  ط��ی چهار 
س��فر قبلی که از س��ال 70  آغاز شد در بخش 
بین المل��ل بعث��ه مقام معظم رهب��ری خدمت 
دوس��تان ب��ودم. ی��ک س��فر ه��م ماموریت به 
عربس��تان داشتم که همزمان ش��ده بود با ایام 

حج که به صورت شخصی حج را بجا آوردم.
در طول 5 س�فر گذش�ته کدام یک از 
مراحل مراسم حج بیش�تر در خاطر شما 
زنده مانده و با شنیدن کلمه حج به یادش 

می افتید؟
- برای من مراس��م عرفه همیشه جذاب بوده. 
در ای��ن روز دل و ذه��ن زائ��ران ایران��ی متوجه 
حرکت امام حس��ین )ع( و حرکتش��ان به سمت 
کربال می ش��ود. اعمال ح��ج و مفاهیم آن با قیام 
اباعبداهلل همنشینی عجیبی دارد. به گونه ای که 
عاشورای حسینی به خوبی معنا کننده اعمال حج 
به خصوص قربانی اس��ت و این موضوع برای همه 
ایرانی ها از جمله من، همیشه تفکر برانگیز بوده. 
در ذه��ن من دهم ذی حجه با دهم محرم همراه 
اس��ت. روح حج در این همنشینی بهتر درک می 
ش��ود و این نش��ان می دهد که حج بدون والیت 

کامل نیست.
سفر حج چه پیامی برای اهل سیاست 

دارد؟
- کسانی که در سیاست مشغولند، درایام حج 
فرصت  پیدا می کنند که دس��ت به یک پاالیش 
درون��ی بزنند و ارتباط خ��ود را با خداوند تقویت 
کنند. افرادی که کار سیاس��ی می کنند نیازمند 
آنند که دایما به منبع الیزال الهی وصل شوند تا با 
قوت و توانایی و پرهیز از انحراف، وظایف خودشان 

را انجام دهند.
سفر حج  فرصتی 
اس��تثنایی  بس��یار 
با  است برای آشنایی 
دیدگاه های مختلف و 
تبادل نظر بین علمای 
اس��المی و پاس��خ به 
ش��بهات و س��واالتی 
ک��ه درذه��ن زائرین 

کش��ورهای اس��المی دیگر درباره ایران و مذاهب 
مختلف وجود دارد. با برنامه ریزی های خوب بعثه 
مقام معظم رهبری و س��ازمان حج به این مسائل 
پرداخته شده است. همدلی و صمیمیت بعثه مقام 
معظم رهبری و س��ازمان حج و زیارت امس��ال از 
سالهای گذشته بس��یار بهتر است و این موضوع 
باعث ش��ده تالش چش��مگیری که برای راحتی 
زائران ایرانی صورت می گیرد به نتایج بسیار خوبی 

بیانجامد.
امس�ال چه تجربه جدیدی از سفر حج 

داشتید؟
- حج امسال صحنه هایی را شاهد بودم که 
باعث خوش��حالی من شد.  با اینکه هنوز اندکی 
از زائران  با رفتارهای نادرست مثل نماز خواندن 
به صورت فرادا در هن��گام نماز جماعت تصویر 
نامناسبی از کشورمان را به نمایش می گذارند، 
مشاهده کردم که دیگر زائران خودشان متوجه 
این مسئله هس��تند و به همدیگر تذکرات الزم 
را می دهند. این جای خوشحالی دارد که مردم 
تا این ح��د متوجه اهمی��ت نمایش وحدت در 
جهان اس��الم هس��تند و اگر در معدود مواردی 
خطای��ی از برخی زائران س��ر بزن��د دیگران آن 
را جبران می کنند. این مس��ئله برای سیاست 
خارجی کش��ور و روابطش با دیگر کش��ورهای 
اسالمی بس��یار مهم است چون شعار جمهوری 
اس��المی همیش��ه وحدت امت اسالمی بوده  و 
تصویری که از کش��ورمان در ذهن مس��لمانان 
دیگ��ر کش��ورها نقش می بن��دد در ب��اور این 

موضوع بسیار موثر است.
ش�ما پیام ح�ج را در یک کلمه چگونه 

توصیف می کنید؟
- از نظ��ر من پیام 
حج در کلمه "عبودیت"   
یعن��ی بندگ��ی خ��دا 
خالصه می ش��ود. در 
ایام حج پست و مقام و 
مال و مکنت را باید کنار 
گذاش��ت. در این سفر، 
انسان، س��فر آخرت را 

تمرین می کند.  

رامین مهمان پرست سخنگوی سابق وزارت امورخارجه به تناسب شغلش به 
کشور های زیادی سفر کرده است اما سفر حج و سرزمین وحی را متفاوت تر از 

همه سرزمین های دیگر می داند.  او امسال یکی از میهمانان بعثه مقام معظم 
رهبری است.

ارائـه بیش از ۲۸ هزار خدمت پزشـكي 
 به زائـران ایراني در حج تمتع امسـال
رییس مركز پزش��كي حج و زیارت جمعیت هالل 
احمر گفت: از ابتداي ش��روع حج تمتع امسال 28 
هزار و 339 خدمت به زائران ایراني ارائه شده است 
كه 19 هزار و 661 خدمت در مكه مكرمه و 8 هزار 
و 678 خدم��ت در مدینه منوره بوده اس��ت.دكتر 
سیدعلي ریاض در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي 
ایرنا؛ در خصوص خدمات ارائه ش��ده توسط مركز 
پزشكي حج و زیارت جمعیت هالل احمر از ابتداي 
ش��روع حج تمتع امس��ال تا 28 مهرماه گفت: از 
ابتداي ش��روع حج تمتع 28 هزار و 339 خدمت 
به زائران ایراني ارائه شده است كه 19 هزار و 661 
خدمت در مكه مكرمه و 8 هزار و 678 خدمت در 

مدینه منوره بوده است.
 وي با تاكید بر اینكه جمع كل ویزیت هاي 
تخصصي انجام شده در این مدت 6 هزار و 260 
ویزیت بوده اس��ت افزود: از این تعداد 4 هزار و 
626 ویزی��ت در مكه مكرمه و 1634 ویزیت در 

مدینه منوره انجام شده است.
 رییس مركز پزش��كي حج و زیارت جمعیت 
ه��الل احمر خدم��ات پاراكلینیكي ارائه ش��ده 
ب��ه زائ��ران را در مك��ه مكرمه 2 ه��زار و 722 
خدم��ت و در مدین��ه 652 خدم��ت اعالم كرد 
و اف��زود: ی��ك ه��زار و 984 خدمت س��رپایي 
در ای��ن م��دت در مكه مكرم��ه و 806 خدمت 
 س��رپایي در مدینه منوره انجام ش��ده اس��ت. 
ریاض با اش��اره به اینكه در حج تمتع امسال تا 
28 مهر م��اه، 607 نفر در مك��ه و 144 نفر در 
مدینه بستري شده اند افزود: در حال حاضر 66 

نفر در بیمارستان مكه بستري هستند.
وي اضافه كرد همچنین در حج تمتع امسال 
هفت نفر از زائران ایراني در بیمارستان سعودي 

بستري شده اند. 

خــــــــــــبر حج

وزیر بهداشت عربستان:
تجربه، سبب مهار كورونا در حج امسال شد
وزیر بهداش��ت عربس��تان بر صحت حجاج و 
موسم حجي بدون بیماریهاي واگیردار تاكید كرد.

عبداهلل بن عبدالعزیز الربیعه وزیر بهداش��ت 
عربس��تان گفت: تجربه عربس��تان در اداره طب 

جمعیت ها، مهار كورونا را آسان كرد.
الربیعه افزود: وزارت بهداشت در موسم حج 
امس��ال، 10 محور اصلي را اجرا كرد كه س��بب 
موفقی��ت موس��م حج و حجي س��الم و خالي از 

بیماریهاي واگیردار شد.
وي خاط��ر نش��ان ك��رد: افزایش س��طح 
دخال��ت  صحی��ح،  رفتاره��اي  و  آگاه��ي 
س��ریع، مه��ار بیماریها و خدمات بهداش��تي 
و برنامه ه��اي كیف��ي تخصصي ب��راي نجات 

انس��ان و… از مهمترین ای��ن محورها ب��ود.

بهترین سوغاتی حج
بهترین سوغاتی سفر حج به نظر من دعا برای 
دوستان و اقوام اس��ت. اگر انسان بتواند برای 
اقوام و آش��نایان و به خصوص درگذشتگانش 
در این س��رزمین نم��از و دعا بخواند و  طواف 
مس��تحبی انج��ام دهد، این بهتری��ن هدیه و 

سوغات است.

گفـــــــتگو



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
پاداش حج، بهشت است وعمره، كّفاره هر گناه است.

خبر حج

حجاج بیش از یك ساعت 
معطل نمي مانند

11 ه��زار حاج��ي ط��ي روز و 
شب گذش��ته از طریق فرودگاه 
بی��ن الملل��ي مدینه من��وره به 

كشورهایشان بازگشتند.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع 
رس��اني حج، 11 ه��زار حاجي 
از  ط��ي روز و ش��ب گذش��ته 
طری��ق ف��رودگاه بی��ن المللي 
مدینه منوره به كشورهایش��ان 

بازگشتند.
بر اس��اس این گزارش، 11 
ه��زار نف��ر از حج��اج بیت اهلل 
الحرام پس از پایان فریضه حج 
و زیارت حرم مطهر نبوي )ص( 
با این پروازه��ا، مدینه منوره را 

ترك كردند.
یوس��ف حواله مدیر موسسه 
ادالء ب��ه س��ازوكاري ك��ه این 
موسسه براي موسم حج امسال 
در نظر گرفته است، اشاره كرد 
و گفت: اعزام حج��اج از اماكن 
اس��كان تا لحظه س��وار ش��دن 
ب��ر هواپیما و انتق��ال بار حجاج 
با س��ازوكار س��ریع و مشخص 
صورت مي گیرد ب��ه طوري كه 
حجاج بیش از یك س��اعت در 

فرودگاه معطل نمانند.
اع��الم كرد:  وي همچنی��ن 
ج��دول بن��دي پروازه��اي حج 
ش��ركتهاي هواپیمایي به شكلي 
ك��ه از همزم��ان ب��ودن پروازها 
جلوگیري مي كند، س��بب روان 
ش��دن حركت در داخل سالنها و 
فضاي هوایي فرودگاه شده است.

حواله افزود: وجود سالنهاي 
انتظار حجاج در فرودگاه مدینه 
كه گنجای��ش ح��دود دو هزار 
حاجي را دارد نیز به ساماندهي 
امور و روان تر شدن كارها كمك 

كرده است.
وي گفت: هر پرواز خروجي 
و عملكرد كاركنان مورد ارزیابي 
قرار مي گیرد تا كیفیت خدمات 
ارائه شده مقایسه گردد و البته 
وزارت حج به عنوان طرف ناظر 
ب��ه پیگیري و ارائه گزارش��هاي 
ف��وري مي پ��ردازد و مقص��ران 

بازخواست خواهند شد.
پروازه��اي  اف��زود:  وي 
ش��مار زیادي از حج��اج، از روز 

چهارشنبه آغاز خواهد شد.
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بعض��ي، اثر تطهیر و تخلیه دارند و بعضي، موجب 
تزیی��ن و تحلیه جان مي ش��وند. برخي، از فضاي 
روح بشر رفع ظلمت مي كنند و بعضي، نور و صفا 

جلب مي نمایند. 
مث��ال، انفاق��ات و صدق��ات، از زكات و خمس 
و كّف��ارات و مظالم و خالص��ه، اداي حقوق مالي، 
اثرش، تطهی��ر قلب از پلیدي و آلودگي حّب مال 

است كه مي فرماید: 
ُرُهْم َوُتَزكِّیِهْم  )ُخذ ِمْن َاْمواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

ِبها(. )توبه/103( 
»از اموال آنها صدقه اي بگیر، تا به وسیله آن، 

آنها را پاك سازي و پرورش دهي.« 
و روزه گرفت��ن، مای��ه تقوی��ت اراده و نیروي 
مقاوم��ت در مقاب��ل تمایالت نفس��اني و تحصیل 

ملكه تقوا و مصونیت از غلبه شهوات است. 
یاُم  )یا َایَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكُم الصِّ
َكم�ا ُكِتَب َعَل�ي الَِّذیَن ِم�ْن َقْبِلُك�ْم َلَعلَُّكْم 

َتتَُّقوَن( )بقره/183(. 
»اي افرادي كه ایمان آورده اید، روزه بر ش��ما 
نوش��ته شده، همان گونه كه بر كساني كه قبل از 

شما بودند، نوشته شد، تا پرهیزگار شوید.« 
خاصیت نم��از، تنویر جان آدمي به نور ذكر و 
مناجات با خدا و مقابل گشتن صفحه روح، با )اهلُل 

ماواِت َوْاأَلْرِض( است كه مي فرماید:  ُنوُر السَّ
لوَة ِلِذْكري(.  )َاِقِم الصَّ

» نماز را براي یاد من به پادار« 
اما امتی��از عبادت حّج، در میان انواع عبادات، 
این اس��ت كه جامع االمرین اس��ت. هم خاصّیت 
تطهی��ر دارد و ه��م مای��ه تزیین اس��ت. هم رفع 
ظلمت حّب مال از دل مي كند و هم نورانّیت ذكر 

و انس با خدا مي آورد. 
در ح��ج، انف��اق م��ال، دور افت��ادن از اهل و 
عیال، جدا شدن از آسایش الفت گرفته در وطن، 
تعطیل كردن كسب و كار و مشاغل زندگي ماّدي، 
تحّمل رنج س��فر، معاشرت با افراد بدخو  و احیانًا 
تش��نگي ها و آفت��اب زدگي ها و ب��ي خوابي ها و 
انجام اعمال نامأنوسي كه طبع نمي پسندد و عقل 
س��طحي فایده اي در آن نمي بیند، مانند س��نگ 
زدن به س��تون هاي بیابان مني و هروله كردن و 
از لب��اس معمولي خود، در آمدن و سرتراش��یدن 
و امث��ال اینه��ا، در پ��اك ك��ردن دل انس��ان از 
پلیدي كبر و نخوت و خودخواهي و رام س��اختن 
گردنكش��ان و خاضع كردن نافرمانان، فوق العاده 
مؤّثر اس��ت و این، نمون��ه اي از خصیصه طهارت 

بخشي حج است. 
ام��ا جنبه تزیین و تحلیه ح��ج، همان صفات 
فاضله روحي و اخالقي اس��ت كه در شخص حاّج، 
ب��ه وج��ود مي آید. نیز، آثار درخش��ان س��یادت 
آفریني كه در جامعه مسلمین بارز مي شود و اّمت 
اسالمي را، حاكم بر جمیع ملل عالم مي گرداند . 

پا گذاشتن جاي 
پاي انبیاء)ع(

آن كس��ي ك��ه در ح��ال نم��از، 
حواس��ش جمع نیس��ت و خلوص و 
خضوعي ندارد، او ب��ه جاي ابراهیم 
نایس��تاده اس��ت. افرادي ك��ه مكه 

مي رون��د و اط��راف مّك��ه ط��واف 
مي كنن��د، لحظه ب��ه لحظه، قدم به 
قدم، آن مراس��م و مواقف را گرامي 
مي دارن��د. آنجا انبی��ا و اولیا و ائمه 
پا گذاشته اند. كس��اني كه به اسرار 
حج آگاهند، مي گویند من به جایي 
پا گذاش��ته ام كه انبیا و اولیا و ائمه 

)علیهم السالم( پا گذاشته اند.
من چیزي را دس��ت مي زنم كه 
انبیا و ائّمه )علیهم الّس��الم( دس��ت 
زده اند. كساني كه به اسرار حج آشنا 
نیستند، معلوم نیس��ت با چه حالي 
به مكه مي روند، با چه قالي در مكه 

سخن مي گویند.

حــج
تطهیر کننده و
فضیلت بخش

آیت ا.. سید محمد ضیاءآبادي

امتیاز عبادت 
حّج، در میان 

انواع عبادات، 
این است كه 

جامع االمرین 
است. هم 

خاصّیت تطهیر 
دارد و هم 
مایه تزیین 

است. هم رفع 
ظلمت حّب 
مال از دل 

مي كند و هم 
نورانّیت ذكر 
و انس با خدا 

مي آورد

سالكان طریق عبودیت و بندگي معتقدند 
كه عبادات، از نظر خاصیت اثرگذاري در 

روح و تكمیل نفس، مختلفند. 

اخــــلاق حج



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
هركس حج یا عمره انجام دهد و گناه نكند، مثل حالت 
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َادب حضور در محضر پیامبر اكرم )ص(    

خداي س��بحان پ��س از آنكه ش��رط ورود به 
محضر رسول اكرم )صلي اهلل علیه و آله و سلم( 
را اذن و دعوت آن حضرت بیان كرده: »یا أّیها 
اّلذین امنوا ال تدخلوا بیوت الّنبي إاّل أن 
یؤذن لكم... إذا دعیتم فادخلوا...«، از آنجا 
كه مجلس آن حضرت، مجلس علم و حكمت 
اس��ت، نه محفل بزم و اُنس، تشّرف یافتگان به 
محضر نوران��ي پیامب��ر گرامي )صلي اهلل علیه 
و آل��ه و س��لم( را از اعمال، س��خنان، افكار و 
خاطرات��ي كه آن حض��رت را مي رنجاند، نهي 
فرموده اس��ت: »... وال مستأنسین لحدیث 
إّن ذلكم كان یؤذي الّنبي«. توضیح بیشتر 

درباره ي  این آیه در فصل بعد خواهد آمد.
قرآن كریم در آی��ات دیگري نیز، مؤمنان را 
امر به مراعات ادب حضور پیامبر گرامي )صلي اهلل 
علیه و آله و س��لم( كرده، مي فرماید: اي كساني 
كه ایمان آورده اید! در پیشگاه رسول اكرم )صلي 
اهلل علیه و آله و س��لم(، صدایتان را از صداي آن 
حضرت بلندتر نكنید: »یا أّیها اّلذین امنوا ال 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت الّنبي«. از آنجا 
كه زندگي ومرگ پیامبر یكسان است، اكنون نیز 
كساني كه به حرم آن حضرت مشرف مي شوند، 
باید ادب حضور رس��ول گرامي )صلي اهلل علیه و 
آله و س��لم( را مراعات كنند. اصوال ً انسان وزین 
با صداي بلند سخن نمي گوید، مگر ضرورتي آن 

را ایجاب كند.
خداون��د در پایان این آی��ه تهدید مي كند 
كه اگر ادب محضر رسول اكرم )صلي اهلل علیه 
و آله و س��لم( را مراعات نكنید، ممكن اس��ت 
اعمالت��ان حبط و باطل ش��ود: »َواَل َتْجَهرُ وا 
َل�ُه ِباْلَقْوِل َكَجْهرِ  َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأن َتْحَبَط 
َأْعَماُلُك�ْم َوَأنُت�ْم اَل َتْش�ُعرُ وَن«؛ چنانك��ه 
مراعات ادب مذكور، نشاني از تقواي دل بوده 
و غف��ران و پ��اداش الهي را به دنب��ال دارد: » 
وَن َأْصَواَتُهْم ِعنَد رَ ُس�وِل  ِإنَّ الَِّذی�نَ َیُغضُّ
اللَّ�ِه ُأوَلٰ�ِئَك الَِّذیَن اْمَتَحَن اللَّ�ُه ُقُلوَبُهْم 

ْغِفرَ ٌة َوَأْجرٌ   ْقَوٰى َلُه�م مَّ ِللتَّ
تقواي  امتح��ان  َعِظیٌم«. 
دل و پیروز ش��دن در این 
پر افتخارترین  از  آزم��ون، 

كمالهاي انساني است.

آیت اهلل جوادي آملي

هم��ان گونه كه نبودن مالط یا ُسس��تي آن 
موجب فرو ریختن س��اختمان مي ش��ود، نبود 
مهرباني نیز نظام اجتماع بش��ري را متالش��ي 
مي كن��د و زیباییهاي زندگي را به كام انس��ان 

تلخ و بي معنا مي سازد.
آن ك���س ك�ه ان�س���ان را ب���راي زن�دگ�ي 
اج�ت�م�اعي آفریده ، احس��اس نیاز به این پیوند 
و رابطه ض�روري را ن�یز در نهاد او به امانت نهاده 
اس��ت . او هم خود رحمان ، رحیم ، ودود، رئو ف 
و عطوف اس��ت و هم بندگانش را بر این سرشت 

آفریده است .
را  ب�ن�دگ�ان���ش   ، م�ه�رب���ان  خ���داي 
ب���ه م�ه�ربان��ي و مهرورزي تش��ویق مي كند 
و مه��رورزان را ج��زو اص�ح���اب م�ی�م�ن���ه 
)ك�س���ان�ي ك�ه ن�ام�ه ع�ملش��ان ، به دس��ت 
راستش��ان داده خواه��د ش��د ی��ا كس��اني كه 
وجودشان سرشار از یمن و بركت براي خودشان 

و دیگران است ( معرفي كرده و مي فرماید:
)ثُ��مَّ ك��اَن م�ِ�َن الَّذی��َن ام�َن��ُوا 
ت�َواص�َ�ْوا  َو  بْ��ِر  ب�ِالصَّ تَ�واصَ��ْوا  َو 

بِ�اْلمَ�ْرحَ�مَ�ةَِ اُولِئَك َاصْ�ح�اُب اْلَمْیَمَنِة(
س�پ�س از ك�س�ان�ي ب�اشد كه ایمان آورده و 
یكدیگر را به صبر و استقامت و مهرباني و عطوفت 

توصیه مي كنند. اینان اصحاب یمین هستند.
رس���ول گ�رام���ي اس���الم )ص ( ن�ی���ز 
اس��تحكام پیوند موّدت و مهربان��ي مؤ منان با 

یكدیگر را چنین توصیف مي كند:
َو  َتراُحِمِه�ْم  اْلمُ�ْؤِمُن�وَن ف�ي  )اِنَّمَ��ا 
َتعاُطِفِهمَْ ِبَمْنَزَلِة اْلَجَس�ِد اْلواِحِد ِاَذااْشَتكي 
ُعْضٌو ِمْنُه َتداعي َلُه س�اِیُر اْلَجَسِد ِباْلُحّمي َو 

َهِر( السَّ
م�ؤ م�ن���ان ، در م�ق�ام مهرباني و عطوفت 

نس��بت به یكدیگر همانند ی��ك پیكرند. وقتي 
عضوي از این گروه بیمار ش��ود، س��ایر اعضا در 

تبداري و شب بیداري با او همراهي مي كنند.
ح�ض�رت ع�لي ع�لی�ه الس�الم ، در ه�نگام 
انتص��اب مالك اش��تر به عنوان وال��ي مصر، در 
بخش��ي از عهدنام��ه مفّص��ل و آموزن��ده خود، 

خطاب به وي چنین مي فرماید:
ْحَم�َة  الرَّ ق�َْلب�َ�َك  َاش��ْع�ِْر  َو   ...(
ِعیَّ�ِة َو الَْمَحبَّ�َة َلُهْم َو اللُّْط�فَ ِبِهْم َو ال  ِللرَّ
َتُكوَننَّ َعَلْیِهْم َس�ُبعا ض�اِری�ًا تَ�غْ�تَ�نِ�ُم 
َاكْ�ُلهُ�ْم فَ�ِانَّهُ�ْم صِ�نْ�ف�اِن: ِاّما َاٌخ َلَك 

یِن َو ِاّما َنظیٌر َلَك ِفي اْلَخْلِق ...( ِفي الدِّ
دل��ت را ب���راي م���ردم ك�ان���ون م�ه�ر و 
م�ح�ّبت س��از و آنان را دوس��ت بدار و مبادا بر 
آنان درنده خوي ش�وي و خوردن آنان را برخود 
غنیمت ش��مري ، چرا كه آنان دو دس��ته اند یا 

برادر دیني تواند و یا نظیر تو در آفرینشند.
استاد ش��هید، آیة اهلل مطهري در ذیل این 

قسمت از عهدنامه مالك چنین مي نویسد:
ق�ل��ب زم�ام�دار، ب�ایس��تي كان��ون مهر و 
محبت باش��د، نس��بت به ملت ، ق��درت و زور 
كافي نیس��ت . با ق�درت و زور م�ي ت�وان مردم 
را گوس��فندوار ران��د، ولي نمي ت��وان نیروهاي 
نهفت��ه آنان را بیدار كرد و ب��ه كار انداخت ، نه 
تنها قدرت و زور كافي نیس��ت ، عدالت هم اگر 
خش��ك اجرا شود كافي ن�ی�ست ، بلكه زمامدار 
همچون پدري مهربان باید قلبا مردم را دوست 
بدارد و نس��بت به آنان مهر بورزد. و نیز بایستي 
داراي شخصیتي جاذبه دار و ارادت آفرین باشد 
تا بتواند اراده آنان و همت آنان و نیروي عظیم 
انساني آنان را در پیشبرد هدف مقدس خود به 

خدمت بگیرد.

پیــوند
محـــبت را
ـکم کنیم محـ

از دیدگاه اسالم ، مهرباني و محّبت 
در حقیقت ، مایه قوام و بـرپـایـي 
جـامـعـه انـسـانـي اسـت . و بـه 

مـنـزله مـالط و چـسـبـي اسـت كـه 
مـصـالح سـاختماني تشكیل دهنده 

اجتماع بشري را به هم پیوند مي زند.

اخــــــــلاق



شفاعت پیامبراعظم شامل این افراد نمی شود
حض��رت محم��د)ص( فرمودند: کس��ی که نماز را از وقت��ش تأخیر بین��دازد، )فردای قیامت( به ش��فاعت من 
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اگر حاجی شده ای؛

اكنون چگونه 
مي توان بهترین 

مسلمان نبود؟ 
ب��ه حج آمدی��م كه تكلیف ح��ج را گزاری��م، اما، 
مي دانیم كه هدف یك زائر كعبه، فقط رفع تكلیف 
نیس��ت! هدف از حج ابراهیمي این اس��ت كه، در 
فرد و جامعه، دگرگوني هاي فكري و رفتاري پدید 
آید. اینكه علي علیه الس��الم  ، زیارت كعبه را یك 

آزمایش بزرگ الهي براي مس��لمانان مي ش��مارد، 
دلیل��ي ج��ز ض��رورت دگرگون��ي در نگرش ها و 

گرایش هاي آنان ندارد.
پس ، شایس��ته است كه حاجیان پس از حج، در 
اندیش��ه ها و جهت گیري هاي فردي و جمعي ش��ان 
نشان دهند كه از حج ابراهیمي چه درسي گرفته اند. 
یك��ي از آن درس ها، درس یكتاپرس��تي و اخالص 
در بندگ��ي پ��روردگار اس��ت. مگر »لبی��ك. اللهم 
لبیك« گفتن یك زائر احرام پوشیده، پیام توحید و 
شرك ستیزي را به همراه ندارد؟ مگر گویندة لبیك 
نباید عزم اس��تواري براي ترك ستم، دروغ، فریب و 

تجاوز به حریم دیگران را داشته باشد؟
درس دیگر ح��ج ابراهیمي  ، عرفان، و معرفت 
نس��بت به خداوند و صفات اوست. یك زائر كعبه 

در ایام حج باید به اسم ها و صفت هاي زیباي حق 
بیندیش��د و اندك اندك ، خود را،در مسیر رضاي 
خدا قرار دهد؛ زیرا در نگاه قرآن كریم، انس��ان ها 
باید به مقام »خلیفة اللهي« یا جانشیني خداوند 

در زمین، نزدیك ش��وند. 
نمي توان از خداپرس��تي س��خن گفت و اخالق 
خدایي نداشت. كسي كه خداي رحمان ، غفار و عزیز 
را مي پرستد، باید فردي مهرورز، باگذشت و توانمند، 
در راه عقیده باشد.حاجیان، بیش از دیگر مسلمانان 
این مس��ئولیت را دارند؛ چرا كه از زیارت خانه خدا 
بازگشته اند! مردم از آنان، انتظار دارند كه نشانه هایي 

از اخالق صاحب خانه را داشته باشند.
درس سوم حج ابراهیمي، هم گرایي است. هر 
حركتي كه در ایام حج داشتیم یك حركت جمعي 

غالبًا، زائر، مسافر است و زیارت و سفر، توأم.
پس در »حج«، زیارت اس��ت و س��فر و هجرت، به سوي نبض ایمان و 

مهِد قرآن و مهبط وحي... .
سیر و سفر در اسالم، بسیار پسندیده است و مفید، ولي باید در جهت 

خوب و با انگیزه و هدفي سالم باشد. امام صادق)ع( فرموده است:
مسافرت باید براي یکي از این سه امر باشد: 

1� تهیة توشة آخرت
2� تأمین معاش زندگي

3� لذت مباح و تفریح سالم و غیرحرام.
رس��ول خدا)ص( هم فرموده است: مسافرت کنید تا صّحت بدن یابید، 

جهاد کنید تا غنیمت به دست آورید، حج نمایید تا بي نیاز گردید.
زیارت خانة خدا، هم س��فر اس��ت، هم حج اس��ت، هم براي مسلمین 

منافع مادي و اجتماعي دارد، هم آگاهي بخش و وحدت آفرین اس��ت، هم 
دشمن شکن و دوست نواز است. سازندگي حج بسیار است و نقش تربیتي 
و اجتماعي و سیاس��ي آن، بس عظیم و کارس��از، و نخستین گاِم حج، با 

سفر آغاز مي شود و سرفصل زیارت ها حّج خانة خدا است.
در عین حال باید هش��یار بود که این س��فر الهي و زیارت پربرکت که بر 
هر مس��لماِن توانمند و مستطیع، فرض و واجب است، از محتوا تهي و از اثر 
خالي نگردد... که اینگونه حج، حج دورة آخرالزمان است. در حدیث است که:
»در آخرالزمان، مسافرت و بیرون رفتن مردم براي حّج به چهار گروه، 

بیشتر اختصاص پیدا مي کند:
حکمرانان براي تفریح و گردش،

ثروتمندان براي تجارت و داد و ستد،
فقراء براي گدایي و قاریان براي سمعه و ریا...«.

در هر صورت، دریغ است که این سفر، به هدف هایي دنیایي و محاسبات 
سودپرستانه اختصاص یابد و از محتوا و بعد عارفانه و عاشقانه تهي گردد. چرا 
که مکه، ضیافتگاه ملکوتي و معنوي خداوند است و حاجي مهماِن پروردگار 

است و پذیرایي خداوند، با رحمت و مغفرت است.
امام علي)ع( فرموده اس��ت: »الحاّج والمعتمر َوْفُد اهلِل وَحقٌّ علی اهلل 
تعال�ی َاْن ُیکرَم َوْفده وَیحُب�وُه بالمغفره«. و حیف که این میهماني، که 
زمینه ساز اکرام خدا و پذیرایي با غفراِن الهي است، در حّد سفري تفریحي و 
گردشي پوچ، و رفت و آمدي تاجرانه درآید... که صاحبخانه کریم و بزرگ است 

و مهمان را هدفي واال و نیتي در خوِر عظمت »رّب البیت« شایسته است.

w »مّکه«، تربِت برگزیده
مکه، س��رزمین برگزیدة خداوند اس��ت و موردنظر و توجه پروردگار. 
س��رزمین عرفان و معنویت و توحید است، خاس��تگاه اسالم است، تربت 
منتخب آفریدگار اس��ت و زیارت این دیار، قدم نهادن و رفتن و دیدن و 

فیض بردن از جاهایي است که مورد عنایت خاّص خداست.
امام ص��ادق)ع( فرموده اس��ت:»محبوب ترین زمین ن��زد خدا، »مکه« 
است. نزد خداوند هیچ خاکي محبوب تر از خاکش و هیچ سنگي گرامي تر 
از سنگش و هیچ درختي محبوب تر از درخت مکه و هیچ کوهي محبوب تر 

از کوه هایش و هیچ آبي محبوب تر از آب مکه نیست«.
در ارزش زیارت مکه همین بس که ایام پربرکت و سراس��ر خیر حج، 

حـاجي!
در آستانه بازگشتی؛  
حـــرم را دریاب

زائر دیاِر یار، در آستانة بازگشت به وطن و خانه و 
کاشانه ایم. سفري مي باید و هجرتي و گشودِن بند »عادت« 

از پاِي »روزمّره گي« و چشیدن آب، از چشمة حیات و پرواز 
به آنجا که دل ها به عشقش مي طپد.

جواد محدثی



تواضع در نشستن
امام حس��ن عس��کري )ع( فرمودند: هر كه به پایین نشستن در مجلس خشنود باشد، پیوسته خدا و فرشته ها 
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بود، با هم احرام پوشیدیم! با هم طواف كردیم! با 
هم طنین »لبیك. اللهم لبیك« در فضاي قدسي 
مسجدالحرام افكندیم! با هم در سعِي صفا و مروه 
بودیم! با هم در عرفات نیایش داش��تیم! با هم در 
مشعرالحرام شب زنده داري كردیم! با هم به سوي 
من��ا رفتیم! با هم نماز گزاردی��م! با هم به زیارت 

رسول صلي اهلل علیه و آله شتافتیم!
و اكنون مي خواهیم جدا از مس��لمانان باشیم؟ 
مي خواهیم بیگان��ه از درد و دغدغه مردم بمانیم؟ 
مي خواهی��م در هیچ حركت خیر و س��ودمند در 
زندگ��ي روزمره جمعي، مش��اركت فعال نداش��ته 
باشیم؟ به مدرس��ة وحدت در حج آمدیم كه یك 
عم��ر، در جهت همدلي و همراهي با مردم بمانیم! 

نیامدیم كه وحدت را تماش��ا كرده، سپس آن را از 
ی��اد ببریم! آمدیم كه وح��دت را همراه خویش به 
عنوان س��وغات، به دیارمان ببریم تا نهال دشمني 
و كینه توزي را، بركنیم! از این پس ، اطرافیان باید 
صداي حاجي را، صداي اتحاد و محبت بشناس��ند 

تا حق حج، به جا آورده شود.
درس چهارم حج ابراهیمي ، بهترین شدن است. 
بهترین سفر را پایان بردیم، كه همانا سفر حج است. 
بهترین س��رزمین را دیدیم ، كه مكه مكرمه اس��ت! 
بهترین خانه دنیا را زیارت كردیم، كه خانه خداست! 
بهترین جامه را پوش��یدیم، كه جام��ه تقوا و احرام 
است! بهترین سعي را داشتیم، كه سعي صفا و مروه 
است! بهترین شب زنده داري را در مشعر گذراندیم و 

بهترین نیایش و خودشناسي را در عرفات ! و اكنون 
چگونه مي توان بهترین مسلمان نبود؟

ب��دان و آگاه باش! م��ردم از حاجیان انتظار هاي 
بس��یار دارند. آنان انتظار دارند كه زائر پس از زیارت 
كعبه، بهتریِن آنان باش��د! بهترین مسلمان در دین 
و انسانیت! بهترین مسلمان در نوع دوستي! بهترین 
مس��لمان در اخالق محمدي! بهترین مس��لمان در 
كردار علوي! آنان با خود مي اندیش��ند كه اكنون تو 
بهترین خویش��اوندي! بهترین همسایه اي! بهترین 
شهروندي! بهترین رفیقي! بهترین شریكي! بهترین 
هم��كاري! بهترین پدري! بهترین م��ادري! بهترین 
فرزندي! بهترین همس��ري! حاجي ! حج تو قبول و 

شهد زیارت گوارایت باد! 

آنقدر سازنده و پربار و پربها است که در حدیثي از امام باقر)ع( حتي 
خواب در مکه، همچون تالش و فعالیت در شهرهاي دیگر و سجود 
در مکه، همچون به خون غلطیدن و ش��هادت در راه خدا به حس��اب 

آمده است:
»...َوالنائ�م بمکة کالمجتهِد في الُبلداِن َوالّس�اجد بمّکة 

کالمتشحطِّ بدمه في سبیِل اهلل...«.
ارزش و قداس��ت این خاک، به خاطر انتساب به پروردگار است و 
برگزیدگ��ي این تربت، به خاطر معنویات و خاطرات مقدس این مهد 

وحي و کانون رسالت و توحید است.
مرحوم عالمة امیني، در رّد نظریة کس��اني که به اینگونه امور و 
تبرک جس��تن ها و ارزش قائل شدن ها ایراد مي گیرند، بحث و بیان 

مفّصلي دارد که در جایي چنین مي گوید:
»...همچن��ان که اراضي و میدان ها و خانه ها و ادارات رس��مي و 

دولتي که به نحوي منتس��ب به حکومت هاس��ت، احکام و مقرّرات 
وی��ژه اي دارد که مردم، ملزم به رعای��ت آن و اجراي قوانین مربوط 
به آن هس��تند، همچنین زمین ها و بناها و سرزمین هاي منسوب به 
خداوند هم ش��ئون خاص و احکام و مقررات ویژه و لوازم و روابطي 
دارد که حتمي اس��ت و آن کس که تس��لیم پروردگار باش��د و در 
لواي توحید و زیر س��ایة اس��الم زندگ��ي کند به ناچار بای��د آنها را 
مراع��ات کرده و ب��ه وظایف خود در قبال آنها قی��ام و اقدام کند. و 
از همین جاس��ت که کعبه و حرم و مس��جدالحرام و مسجدالنبي و 
کاًل مس��اجد و معابد و کلیس��اها و کنیسه ها احکام خاص و مقررات 
ویژه و احترام فوق العاده دارد و از نظر طهارت و نجاس��ت و خرید و 
فروش و... مقرراتش ویژه و الزم االجراء اس��ت. اگر مکة مکرمه حرم 
امن الهي اس��ت که مردم به آن روي مي آورند و از هر فراز و نشیب، 
آهنگ خانة خدا مي کنند و آن اعمال مخصوص را انجام مي دهند و 
حتي گیاه هاي حرم هم حکم خاص دارد، اینها از آثار همان انتساب 
به خداوند اس��ت و به خاطر این اس��ت که خداوند، »مکه« را از بین 

سرزمین ها، برگزیده است...«.
این مکه است و کعبه، این خاستگاه نور توحید است و »ام القري«، 
این حجراألس��ود اس��ت و مقام ابراهیم، این سرزمین »مبارک« است، 
خانة برکت خیز اس��ت. اولین خانة پربرکتي اس��ت که براي مردم قرار 

داده شده است.
َة ُمباَركًا{ َل َبْیٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي ِبَبكَّ به تعبیر قرآن: }ِإنَّ َأوَّ

در کعبه، »حجراألس��ود«، س��وگندنامة خدا با بندگان اس��ت و 
دست کشیدن به آن، تجدید عهد با خداوند است و بیعت نمودن با 
اوست. دربارة حجراالس��ود و رکن یماني، حدیث است که: »َیمیُن 

اهلل في ارِضه ُیصافح بها َخلقه«.
نگاه کردن به کعبه هم، عبادت است. که پیامبر)ص( فرموده است:

»الّنظر الی الکعبِة عبادئ«. 
و در حدیث دیگر اس��ت ک��ه: هرکس به کعبه نظر کند )در واژة 
»نظر« دقت ش��ود( تا وقتي که نگاهش به کعبه است برایش حسنه 

نوشته مي شود و از سّیئات او محو مي گردد:
»َمْن نظر الی الکعبة لم َیَزْل ُیکتُب له حسنٌة وُیمحی عنه 

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

چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیاری را بشنوی.

دانستنی های کعبه

درباره کعبه، بیشتر بدانیم
بخش پایانی

ناودان رحمت: )به عربي میزاب الرحمة( 
یا »ناودان طال«، ناوداني از طالست كه بر بام 
كعبه نصب شده و به سمت حجر اسماعیل 
اس��ت. هرگاه باران بر بام كعبه ببارد، آب از 
ناودان در این فضاي حجر اسماعیل مي ریزد. 
به اعتقاد مسلمانان، اینجا مدفن اسماعیل و 
مادرش هاجر و بسیاري از پیامبران است. در 
روایت آمده است كه دعا در زیر ناودان كعبه 

پذیرفته است.
مق�ام ابراهیم: ب��ه محل ایس��تادن 
ابراهیم مي گویند و س��نگي است به طول 
و ع��رض 40 س��انتي متر و بلندي تقریبي 
50 س��انتي متر كه جاي پاي ابراهیم روي 
آن اس��ت و مقاب��ل درب كعبه ق��رار دارد. 
رن��گ آن می��ان زرد و قرم��ز متمای��ل به 
سفید است. طبق اعتقادات مسلمانان این 
م��كان مربوط به زماني اس��ت كه ابراهیم 
دیواره��اي كعبه را باال مي ب��رد؛ آنگاه كه 
دیوار باال رفت، به اندازه اي كه دست بدان 
نمي رسید، سنگي آوردند و ابراهیم بر روي 
آن ایس��تاد و سنگ ها را از دست اسماعیل 

گرفت و دیوار كعبه را باال برد.
بر روي این س��نگ، اثر پاي ابراهیم 
مش��خص اس��ت اما اثري از انگشتان او 
نیس��ت. از زم��ان مهدي عباس��ي بدین 
س��و، این س��نگ با طال پوش��انده ش��د 
و در محفظ��ه اي قرار گرفت تا آس��یب 
نبین��د. حج گزاران پس از طواف واجب، 
باید در پش��ت مق��ام ابراهیم، 2 ركعت 
نماز طواف به ج��اي آورند. نماز طواف 
نس��اء نیز پش��ت مقام ابراهی��م خوانده 

مي ش��ود.
طبق آیات قرآن این مقام یكي از شعائر 
الهي است: »َو اتَِّخُذوا ِمن َمقاِم ِإبراِهیَم 

ُمَصلَّي« )بقره/125(
پرده كعب�ه: بر روي كعبه پوشش��ي 
س��یاه رنگ وج��ود دارد كه ب��ه آن »پرده 
كعبه« یا »جامه كعبه« )به عربي: كس��وة 
الكعبه( گویند. نخس��تین كس��ي كه خانه 
كعبه را پرده پوشانید ُتبع حمیري پادشاه 
یم��ن بود. علي)ع( نیز همه س��اله از عراق 
ب��راي كعب��ه پ��رده اي مي فرس��تاد. چون 
مهدي عباس��ي به خالفت رس��ید خادمان 
كعب��ه از انبوه��ي پرده ه��ا ب��ر روي كعبه 
شكایت كردند و گفتند بیم آن مي رود كه 
خانه صدمه ببیند. مهدي عباس��ي خلیفه 
مس��لمین دس��تور داد پرده ها را بردارند و 
تنها یك پرده بر آن بگذارند و س��الي یك 
بار آن را عوض كنند. این سنت تا به امروز 
ادامه دارد و بر روی پرده کعبه، آیه هایي از 

قرآن قالب دوزي شده است.
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در قس��مت اول و دوم از ای��ن مطل��ب با بخش 
هایی از سفرنامه عالمه میرحامد حسین هندي كه 
در س��ال 1282 هجري قمري موفق به س��فر حج 
ش��ده آشنا شدید. در این سفرنامه تصویر و روایتی 
س��اده از حج در 152 سال قبل ارائه شده است. در 
ادامه بخش س��وم و پایانی این س��فرنامه خواندنی 

می آید:
حركت به سوي مشاعر مقدس:

بی��ن ما و ا هل س��نت یك روز اختالف اس��ت. 
متاسفانه نمي توانیم در روز ترویه محرم شویم. چرا 
كه عامه )اهل س��نت( روز هفتم ذیحجه را هشتم 
اع��الم كردند و از مكه خارج ش��دند. ل��ذا براي ما 
ممكن نش��د در مكه بمانیم. ما هم پس از خواندن 
نماز عش��ا محرم ش��ده به طرف منا كوچ نمودیم. 
اوایل شب به منا رسیدیم. بعضي از حاجیان ایراني 
ك��ه با م��ا همراه بودن��د در منا ماندن��د و ما به راه 
خود ادامه دادیم. پیش از طلوع آفتاب به سرزمین 

عرفات رسیدیم و در آنجا نماز صبح را خواندیم.
سه ش��نبه هش��تم ذي الحجه الحرام است... در 
آخری��ن لحظات امروز، اهل س��نت عرفات را ترك 
كردند )زیرا ای��ن روز را نهم ذیحجه  تلقي نمودند( 
لیكن حجاج ایراني و هندي و تمام پیروان مذاهب 

امامیه در منا ماندند.
ظهر روز چهارشنبه نیت وقوف در عرفات كردیم 
و ت��ا غروب آفتاب در آنج��ا ماندیم و پس از غروب 

آفت��اب از عرفات خارج ش��ده، راهي مش��عرالحرام 
ش��دیم. اوایل شب به مش��عرالحرام رسیدیم و نماز 

مغرب و عشا را در آنجا گزاردیم.
هنگام طلوع فجر، نیت وقوف در مش��عرالحرام 
كرده، پ��س از طل��وع آفتاب از مش��عرالحرام خارج 

شدیم.
نیمروز پنجشنبه به سرزمین منا رسیده، خیمه 
را نزدیك مس��جد خیف برپا نمودیم، س��پس براي 
رمي جمره عقبه حركت نمودیم. یكي از آش��نایان 
پس از رم��ي جمره عقبه، به نیاب��ت از من قرباني 

نمود.
پس از صرف نهار سر را تراشیده، از احرام خارج 
ش��دیم. آنگاه ب��راي انجام بقیه اعم��ال حج، االغي 
كرایه كرده به سوي مكه رهسپار شدیم... اعمال را 
تمام كردیم، نزدیك غروب آفتاب به منا بازگشتیم.
روز یازده��م ذي حج��ه در من��ا ماندیم. ش��ب 
دوازده��م را هم در آنجا بیتوت��ه كردیم. بعدازظهر 

روز دوازدهم از منا خارج شدیم.
روز یكش��نبه دوازدهم ذي حجه، دو س��اعت به 

وقت مغرب باقي مانده وارد شهر مكه شدیم.
عصر روز جمعه 25 ذیحجه از مكه خارج ش��دیم 
و دیگر بار گرفتار حماالن و ش��ترداران گش��تیم. روز 
یكش��نبه 27 ذیحجه وارد جده شدیم و خود را براي 
س��فر به سوي عراق از راه بندرعباس و بندر بوشهر و 

بصره آماده كردیم.

با سختی های حج در 15۲ سال پیش آشنا شوید

ك��ه  هنگام��ی  می فرمای��د:  ص��ادق)ع(  ام��ام 
موس��ی بن عمران)ع( با خدا مناجات می كرد 
چش��مش به م��ردی افتاد كه در س��ایه عرش 
اله��ی قرار داش��ت، عرض ك��رد: »یا رب من 
ه�ذا الذی قد اظله عرش�ك; خداوندا این 
كیس��ت كه عرش تو بر س��ر او س��ایه افكنده 

اس��ت؟!« فرمود: »یا موس�ی ه�ذا ممن لم 
یحس�د الن�اس عل�ی م�ا آتاه�م اهلل من 
فضله; ای موس��ی! این ]ش��خص[ از كس��انی 
اس��ت كه نسبت به مردم در برابر آنچه خداوند 
از فضل��ش ب��ه آنه��ا ارزان��ی داش��ته، حس��د 

نورزیده  اس��ت«. 

سایة عرش بر سر حسود نمی افتد



مهمان خداییم
با سالم به مسؤولین حج ایران تقدیم 

به زایران و مداحان عزیز  
خوشا اینک که مهمان خداییم
کنار خانه اش همچون گدائیم
جدا از خانه و کاشانه هستیم

ز هر چه غیراز او باشد جداییم
عبدالرحیم ساالری 
کاروان نور اقلید فارس

نزدیک ترر از رگ گردن
خدایا آرزوهایم را در زاللی آب اقیانوس 
و در پهنای وس��عت آسمان و در روشنای 
خورش��ید جس��تجو ک��ردم. زمزم��ه ای 
درگوشم نواخته شد: آرزویت ازرگ گردن 

به تو نزدیکتر است.            
بی بی فرحنازسیدآسیابان کاروان 
20221خوزستان

دانه اشک
کو، یک��ی با من مالقات��ی کند،نیمه 
ش��ب بامن مناجاتی کن��د.ای گنهکارم 
بی��ا اندرب��رم ،قطره قطره اش��ک تو من 
م��ی خ��رم، چلچ��راغ عرش من اش��ک 
شماس��ت،دانه دانه اش��ک ت��و در پیش 

ماست.            مهدی صباغیان هاتف

عشق خدایی
خوشا دل سپردن به عشق خدایی

ز قید هوس های دنیا رهایی
خوشا از گناهان همه توبه کردن

به درگاه حق نیمه شب چهره سایی
خوشا بر فراز جهان پر گشودن

گذشتن ز خودبینی و خودنمایی
زهرا شجاعی - مازندارن سازی 
کاروان 30034

به قربان مقام و ابرویت
دلم رامي گذارم جنب كویت
دال از جنب كویش برنخیزي
مدینه شهر پیغمبرعزیزي

زدل هي میكشم فریاد باسوز
مدینه بي تو دل تنگم شب وروز

خوش به حال تو که امسال مسافر شده ای
 خانه دوست همین جاست که زائر شده ای
مست شو!مست؛که این جرعه به کام تو رسید
خوش به حال تو که این قرعه بنام تو رسید
التماس دعا)علیرضایزدانی(

 کاروان24009   

سالهای انتظار می کشی تا وقتی به خانه خدا می آیی، تمام آرزو هایت را از او درخواست کنی. وقتی در 
مقابل کاخ ها، برجها و قصرها، 4 دیوار س��اده تو را متعجب می کند که عالم و هرچه در آن اس��ت ملک 

اوست و نشانه او اینقدر ساده و بی آالیش است.
 که تو بیایی و دور آن بچرخی؟ اگر این 4 دیوار را برداری در واقع بندگان خدا، دور خود می چرخند 
و مالئک هستی. پس خدا کجاست؟ او که از رگ گردن به تو نزدیک تر است. تو ای انسان خلیفه خدا 
بر روی زمین هستی. آیا وقعا به درک این مقام نزدیک شده ای؟ مالئک به حضرت آدم به عنوان نماد 
انس��ال کامل سجده کردند. آیا تو در مسیر رش��د و کمال قرار گرفته ای؟ این سفر فرصتی است که تو 

بیاندیشی ابراهیم و اسماعیل و هاجر صحنه ای را به نمایش گذاشتند که کارگردانش خداست. 
تو در مناس��ک حج همه نقش��ها را بازی می کنی. گاهی مانند ابراهیم و اس��ماعیل طواف می کنی. 
گاهی سعی می کنی مانند هاجر و گاهی قربانی از سر تسلیم به قربانگاه می بری مانند ابراهیم. گاهی 
به ش��یطان س��نگ می زنی مانند ابراهیم. بعد به مشعر می روی و با شعور سالح برمی داری با شناخت 
آماده می شوی. دشمن تو باید غرورت، تکبرت، طبقه ات و هرچه هستی خرد شود باید بمیری تا زنده 

شوی. دیو چو بیرون رود فرشته درآید!
این تولد ثانویه بر تو مبارک باد! در میقات که محرم شدی بدست خود غسل کردی. کفن پوشیدی 
با مرگ اختیاری، تمرین مرگ کردی. فارغ از همه دلبستگی ها، وابستگی ها آماده و تسلیم و مجهز به 
س��الح ایمان. در عرفات صحنه قیامت و زنده ش��دن مرده ها را می بینی. این همایش بزرگ مسلمانان 
در دل همه دش��منان اسالم رعب و وحش��ت می اندازد و ما باید هوشیار باشیم و این وحدت و عظمت 
و قدرت را هدر ندهیم. چه کس��ی می داند از این کثرت به وحدت رس��یده چه کسی مقرب تر است. ما 
خودمان را ارزان فروخته ایم. او  مشتری همه ماست. تنگ نظری، خودخواهی، غرور و تکبر، دنیاطلبی، 
م��ا را غبار آلوده کرده، حج صیقل این غبارها اس��ت. حال ای خواهر و برادر حاجی، حج فرصت دوباره 
اس��ت برای تو که قصد س��فر کرده ای. این س��فر برونی)مهاجرت( و درونی)سیر( برای تو سلوکی است 
که در مس��یر س��یر الی اهلل قرار بگیری. این سفر از تو آغاز می شود، به تو ختم می گردد. وقتی خود را 
شناختی خدا را خواهی شناخت.                    فخری عیسائی کاروان سجاد شماره 17239 تهران

خدا رحمت کند بنده ای را که...
امام موسی کاظم)ع( فرمودند: خداوند متعال رحمت كند 
بنده ای را كه در مس��ائل دینی و اجتماعی و سیاسی و... 
فقیه و عالم باش��د و نس��بت به مردم شناخت پیدا كند، 
گرچه مردم او را نشناسند و قدر و منزلت او را ندانند.
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دیو چو بیرون رود فرشته در آید

شعر زائر

مطالب

ارسالی

زائران
خدای��ا توفیقم ده که: تمام توجه قلبی ام را به تو معطوف کنم؛ تمام کارهایم را 

به تو واگذار کنم؛ به غیر تو توکل نکنم؛ در قضا و قدر تس��لیم تو باش��م؛ با تو آش��تی 
کن��م و از هر چه رن��گ غیر تو دارد روی گردانم؛ حدود اله��ی ات را در واجبات و محرمات رعایت 
نمایم و آنها را به طور اکمل در زمان و مکان الزم انجام دهم؛ به سنت های نبوی و سیره اهل بیت 
)ع( احترام گذارم و آنها را س��رلوحه زندگی ام قرار دهم؛ به ریس��مان محکم اهل بیت )ع( که حبل 
اهلل المتین هس��تند چنگ بزنم؛ به اندازه توانم به خلق تو کمک و رسیدگی کنم؛ با پوشیدن لباس 
احرام صدق، صفا، خضوع و خش��وع را در وجودم نهادینه کنم؛ لبیکم را به گونه ای خالصانه بگویم 
که گویا تو مرا دعوت کرده ای و من هم لبیک گفته ام؛ طوافم به گونه ای باشد که گویا همگام با 
فرشتگان کنار کعبه دور مقام عرش تو می گردم؛ هنگام دخول در حرم خودم را در امان تو ببینم و 
تو را با تکریم و تعظیم زیارت کنم؛ هنگام هروله با تمام قوا از غفلت خارج شوم؛ در عرفات عاجزانه 
به خطا و اشتباهاتم اعتراف کنم؛ در مشعر خود را به تو نزدیک نموده و همواره از تو ترسان باشم؛ 
در منا نفس��م را ذبح و حنجره هوا و هوس را قطع کنم؛ هنگام رمی جمرات ش��هوات، پس��تی ها و 
افعال ناشایست را از خود دور کرده و بر مستکبرین کفر و الحاد، »نه« بگویم؛ هنگام حلق و تقصیر 
عیوب ظاهری و باطنی را حلق کنم؛ حجراالس��ود را با رضا به خش��نودی تو استالم نمایم و بیعتم 
را تا ابد با تو نش��کنم؛ با قدم به صفا، خود و زندگی و اجتماع را مصّفا کنم؛ با نوش��یدن آب زمزم از 
امراض روحی شفا یابم؛ با حضور در مروه، مروت و جوانمردی را کسب کنم؛ با حضور در کنار دیگر 
حجاج اتحاد و یکرنگی ام را حفظ نمایم؛ نوری که در س��ایه این س��فر ملکوتی کسب کرده ام برای 
همیشه حفظ نمایم؛ در طواف وداع، با غیر تو خداحافظی کنم؛ و در پایان به پاس توفیق این سفر، 

تو را خالصانه شکر کنم. 
  سیداکبر میرصفی، روحانی کاروان 31006 اراک

مناجات نامه زائر

زائر نـــــامه



توافقات کنسولی بین ایران با کانادا و انگلیس در حال وقوع است
معاون کنسولی و پارلمانی وزیر خارجه ایران گفت: اقدامات مثبتی برای 
حل مشکالت کنسولی هموطنان در کانادا و انگلیس و توافقاتی بین طرف 

ایرانی و کانادایی و انگلیسی در حال وقوع است.

یک عضو تیم مذاکره کننده ایران با 1+5 معتقد اس��ت 
که »قطار هس��ته یی ایران در ژنو بر روی ریل قرار گرفت«. 
او در عی��ن حال تاکید دارد که »مردم نگران نباش��ند« در 

مذاکرات از خطوط قرمز عبور نخواهیم کرد.«
مجی��د روانچی، مع��اون اروپا و آمری��کای وزیر امور 
خارجه کش��ورمان، پیش از این سفیر ایران در سوییس 
بود و در مقطعی مس��وولیت نمایندگ��ی دائم ایران نزد 

سازمان ملل را برعهده داشته است.
وی درباره روابط ایران و آمریکا می گوید نمی خواهیم 
اسیر گذشته باشیم و البته آن را هم نادیده نمی گیریم.
مجید تخت روانچی در گفت و گو با خبرنگار سیاس��ی 
خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، خاطرنشان 
کرد: سیاست خارجی دولت آقای دکتر روحانی بر اساس 
این شکل گرفته است که روابط خوبی با کل دنیا داشته 
باش��یم. روابطی که بر اس��اس احت��رام متقابل و مبتنی 
ب��ر رویکرد برابری کش��ورها باش��د و هی��چ کس برتری 
بر دیگری نداش��ته باشد. طبیعی اس��ت در این رویکرد 
کش��ورهای همس��ایه جایگاه خاصی دارند و می خواهیم 
با کش��ورهای همس��ایه روابط س��الم و از موضع برابر و 
دوستانه داشته باشیم. هر کشوری در اطراف خود سعی 
می کند با همسایگانش روابط خوبی داشته باشد و ایران 

هم در این زمینه مثل سایر کشورهاست. 
وی در باره  روابط ایران با کشورهای اروپایی با تاکید 
بر تاریخچه  روابط ایران و اروپا تصریح کرد: در عین حال 
که نمی خواهیم گذشته را نادیده بگیریم اما نمی خواهیم 
هم اسیر گذشته باشیم. نمی توان کل اروپا را مجموعه ای 
واحد فرض کرد، گر چه امروز در اتحادیه اروپا 28 کشور 
عضوی��ت دارند و احس��اس می کنن��د مجموعه  واحدی 
هس��تند، اما در داخ��ل اروپا نیز گرایش ه��ای مختلفی 

وجود دارد.
قص�د دول�ت گس�ترش روابط خارج�ی اش با 

تمامی کشورهای اروپایی است
مع��اون اروپ��ا و آمریکای وزیر خارج��ه ادامه داد: در 
مجموع ما  آماده ایم بر اس��اس احترام متقابل و از موضع 
برابر با کلیه کش��ورهای اروپایی رابطه داش��ته باش��یم. 
طبیعی است گذشته ای در رابطه ی ایران با بعضی از این 
کش��ورها وجود داشته اس��ت وآن ها مشکالتی هم ایجاد 
کردند. معتقدیم باید از گذشته برای آینده درس بگیریم 
و در گذش��ته متوق��ف نمانیم. اگرچ��ه در موارد مختلف 
ش��اهد هس��تیم که این کار به این س��ادگی امکان پذیر 
نیس��ت. اما در مجموع قصد دولت این اس��ت که روابط 
خارجی اش را با تمامی کشورهای اروپایی گسترش دهد.

اخبار حج

انجام چهل پرواز از فرودگاه 
مدینه

حجاج بیش از یك سـاعت 
معطل نمي مانند

11 ه��زار حاج��ي ط��ي روز و 
شب گذش��ته از طریق فرودگاه 
بی��ن الملل��ي مدینه من��وره به 

كشورهایشان بازگشتند.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع 
رس��اني حج، 11 ه��زار حاجي 
از  ط��ي روز و ش��ب گذش��ته 
طری��ق ف��رودگاه بی��ن المللي 
مدینه منوره به كشورهایش��ان 

بازگشتند.
بر اس��اس این گزارش، 11 
ه��زار نف��ر از حج��اج بیت اهلل 
الحرام پس از پایان فریضه حج 
و زیارت حرم مطهر نبوي )ص( 
با این پروازه��ا، مدینه منوره را 

ترك كردند.
یوس��ف حواله مدیر موسسه 
ادالء، ب��ه س��ازوكاري ك��ه این 
موسسه براي موسم حج امسال 
در نظر گرفته است، اشاره كرد 
و گفت: اعزام حج��اج از اماكن 
اس��كان تا لحظه س��وار ش��دن 
ب��ر هواپیما و انتق��ال بار حجاج 
با س��ازوكار س��ریع و مشخص 
صورت مي گیرد ب��ه طوري كه 
حجاج بیش از یك س��اعت در 

فرودگاه معطل نمانند.
اع��الم كرد:  وي همچنی��ن 
ج��دول بن��دي پروازه��اي حج 
ش��ركتهاي هواپیمایي به شكلي 
ك��ه از همزم��ان ب��ودن پروازها 
جلوگیري مي كند، س��بب روان 
ش��دن حركت در داخل سالنها و 
فضاي هوایي فرودگاه شده است.

حواله افزود: وجود س��النهاي 
انتظار حجاج در فرودگاه مدینه كه 
گنجایش حدود دو هزار حاجي را 
دارد نیز به ساماندهي امور و روان تر 

شدن كارها كمك كرده است.
وي گف��ت: هر پرواز خروجي 
و عملكرد كاركنان مورد ارزیابي 
قرار مي گیرد تا كیفیت خدمات 
ارائه شده مقایس��ه گردد و البته 
وزارت حج به عنوان طرف ناظر به 
پیگیري و ارائه گزارشهاي فوري 
مي پردازد و مقصران بازخواس��ت 
خواهند شد. وي افزود: پروازهاي 
ش��مار زیادي از حج��اج، از روز 

چهارشنبه آغاز خواهد شد.
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خداحافظي ۶00 هزار حاجي 
به صورت الكترونیك

مس��ئوالن حج عربس��تان در مدینه من��وره از بدرقه 
600 ه��زار حاج��ي از این ش��هر مق��دس به صورت 

الكترونیك خبر دادند.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��اني ح��ج، محمد 
بصراوي مدیر اجرایي موسس��ه ادالء در مدینه منوره 
اعالم كرد: س��امانه الكتروینك بدرقه حجاج با هدف 
كنترل عملیات خروج و عدم ازدحام اجرا مي شود كه 
روند پروازها را بر اس��اس جدول ه��ا و زمانهاي مقرر 

براي هر پرواز در بر مي گیرد.
وي افزود: این موسس��ه اج��راي بدرقه خودكار 
حجاج را به طور كامل در خالل موسم دوم )مدینه 
بعد( آغاز كرده اس��ت به ط��وري كه انتظار مي رود 
حدود 600 هزار حاج��ي از مدینه منوره از طریق 
سه مركز فرودگاه، ایس��تگاه الهجره و ایستگاه البر 
بدرقه ش��وند. س��خنان بصراوي در جریان كارگاه 
عمل��ي كه بخش آموزش و توس��عه موسس��ه ادالء 
برگزار كرد، ایراد ش��د. عن��وان این كارگاه، تحوالت 
جدید و اقدامات مخصوص بدرقه حجاج از مدینه منوره 

در موسم دوم بود.
در این كارگاه، تدابی��ر مربوط به بدرقه حجاج از 

طریق سامانه الكترونیك تشریح شد.

بن��در حجار وزیر حج عربس��تان ب��ر اجراي این 
س��امانه براي اولین بار در موس��م حج امسال تاكید 
كرده بود. این سامانه در موسم عمره اخیر اجرا شده 

بود.

ورود روزانه هزار اتوبوس حامل 
حجاج به فرودگاه َجده

ی��ك مس��ئول در دفت��ر وكالء از دس��تگاههاي 
دس��ت اندركار حج در عربس��تان اعالم ك��رد: روزانه 
هزار دس��تگاه اتوب��وس حامل حج��اج وارد فرودگاه 

بین المللي جده مي شود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني حج، به نوش��ته 
الحی��ات، عبداالله ج��دع گفت: این تع��داد اتوبوس، 
روزان��ه 52 هزار حاج��ي را به ف��رودگاه بین المللي 
جده منتقل مي كنند تا از طریق پروازهاي مخصوص 

حجاج هر كشور، عربستان را ترك كنند.
وي اف��زود: بی��ش از هفت��اد درصد حجاج خ��ارج از 
عربستان از طریق فرودگاه بین المللي جده به كشورهایشان 
بازخواهند گشت. به گفته جدع، هر روز بیش از 52 هزار 
حاجي از طریق بیش از هزار دستگاه اتوبوس براي بازگشت 

به كشورهایشان وارد فرودگاه جده مي شوند.
وي اف��زود: انتق��ال حج��اج از 15 ذي الحجه به 
اوج خود رس��یده اس��ت و بیش از 60 ایستگاه براي 

استقبال از حجاج فعالیت مي كند.
جدع گفت: میانگین زمان مصرف شده براي پایان 
تدابیر مربوط به س��فر حجاج بی��ن 20 تا 30 دقیقه 
ب��راي هر اتوبوس در صورت آماده بودن پرواز مربوط 
به حجاج از سوي شركتهاي هواپیمایي ذیربط است.
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معاون وزیر امور خارجه خبر داد
سفارت های ایران و انگلیس در مسیر بازگشایی

اخـــــــــبار



با کاهش 15 تومانی در بازار آزاد رخ داد
ورود بی سر و صدای دالر به کانال ۲ هزار تومانی

بازگرداندن مابه التفاوت دریافتی تعرفه تلفن ثابت
معاون نظارت و اعمال مقررات رگوالتوری اعالم کرد: 
با پیگیری های س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات 
رادیوئی مابه التف��اوت دریافتی تعرفه تلفن ثابت در 
صورتحساب بعدی به مشترکان بازگردانده می شود.

w فرستادگان اروپا: تحریم ها رو 
به پایان است

م�ردان  خبرس�از  w نشس�ت 
اقتصادی دولت

w دارایي هاي بلوكه شده ایران در 
دهها كشور بزودي آزاد مي شود

w محیط زیس�ت :آلودگي هوا به 
پایتخت بازگشت

w مس�ابقات تیراندازی قهرمانی 
آسیا در تهران

w کمپ های ترک اعتیاد در صف 
دریافت مجوز

w یارانه بگیران ب�ا معیار درآمد 
حذف می شوند

از  بودج�ه  کس�ری  w مع�ادل 
صندوق توسعه ملی گم شد

ای�ران  علی�ه  w تحریم ه�ا 
نتیجه بخ�ش نب�ود امیدواریم تا 

چند ماه دیگر برداشته شود
w س�اخت میكروجت و س�امانه 

رادار ساحلي در ایران

w س�فرهاي اس�تاني روحاني به 
زودي آغاز مي شود

w امیدواریم طي چند ماه آینده 
تحری�م ه�اي اروپا علی�ه ایران 

برداشته شود

بخش�نامه  مرک�زی  w بان�ک 
جدی�دی ص�ادر ک�رد؛ بازنگری 

ممنوع الخروجی بدهکاران
به زی�ر 3000توم�ان؛ مرز  w افت 

رواني دالر دوباره شكست

w جزیی�ات مذاک�رات قبلی هم 
منتشر نشده است

w فضای جامع�ه نیازمند آرامش 
است

w نقش�ه هاي شوم تل آویو براي 
قبله گاه اول مسلمین

مقابل  بدهید ط�رف  w احتم�ال 
امتیازي داده باشد
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خبرگزاری روس��یه اعالم کرد خودروی س��مند ایران در مرحله اول توافق س��الی 10 هزار دس��تگاه به 
روسیه صادر می شود و در مراحل بعدی، این تعداد افزایش می  یابد.

به گزارش روسیا الیوم، خودرو سمند تولید شرکت ایران خودرو به روسیه صادر می شود. این تصمیم پس 
از این اتخاذ شد که شرکت ایران خودرو خود را با استانداردهای جهانی سالمت یورو 4 تطبیق داده است.

س��مند ایران در حالی به روسیه صادر می ش��ود که در اولین مرحله آن 10 هزار خودرو از تولیدات 
این ش��رکت صادر می ش��ود و این رقم قابل افزایش است. این قرارداد همکاری از جانب روسیه می تواند 
زمینه ای باش��د تا دیگر فرصت های همکاری بین دو کش��ور به وجود آید. بنابراین گزارش، خودرو های 
ایران به صورت گس��ترده ای بازارهای داخل ایران و همچنین در س��طح خاورمیانه را از سال 2003 به 

خود مشغول کرده است.
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در ادام��ه رون��د کاهش گام به گام و تدریجی نرخ دالر در ب��ازار آزاد، دیروز این نرخ 15 تومان 
دیگر کاهش یافت تا قیمت دالر بار دیگر وارد کانال دو هزار تومانی شود. این امر همچنین کاهش 

قیمت انواع مسکوکات را نیز به دنبال دارد.
نرخ دالر آمریکا دیروز در بازار غیر رس��می در ادامه روند نزولی با 15 تومان کاهش به 2995 
تومان رس��ید. این کاهش قیمت نرخ دالر باعث ش��د تا قیمت انواع س��که بهار آزادی علیرغم رشد 

جهانی قیمت طال دچار افت شود.
بهای سکه بهار آزادی طرح قدیم با شش هزار تومان کاهش 947 هزار تومان،سکه بهار آزادی 
طرح جدید با 8 هزار تومان کاهش 948 هزار تومان،نیم س��که بهار آزادی با 5 هزار تومان کاهش 

500 هزار تومان و ربع سکه بهار آزادی با 4 هزار تومان کاهش 303 هزار تومان بود.
قیم��ت ه��ر اونس طال در بازارهای جهانی نیز امروز دچار نوس��ان قیمتی ب��ود و گاه افزایش و 
گاه کاهش یافت. در لحظه تنظیم گزارش، قیمت جهانی طال با یک دالر کاهش 1318 دالر بود.

ایران

اطالعات

جام جم

جوان

جمهوری 
اسالمی

خراسان

دنیای 
اقتصاد

حمایت

رسالت

مع��اون اول رئی��س جمه��ور، موج��ودی قطعی 
صندوق توسعه ملی را 32 میلیارد دالر اعالم کرد 
و گفت: عصر دیروز جلس��ه ای ب��ا تمامی بانکها، 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت و بخش خصوصی 

برای شناسایی راهکارهای مهار تورم داشت.
اس��حاق جهانگیری دیروز در مراسم هفدهمین 
س��الروز مل��ی ص��ادرات در تهران از جلس��ه  عصر 
دیروزخ��ود با بانکها، وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
و بخ��ش خصوصی خبر داد و گفت: در این جلس��ه 
امیدواریم بتوانیم سیاست هایی را جهت کنترل تورم 

و نقدینگی و لغو فشار بر پایه پولی کشور بیابیم.
مع��اون اول رئیس جمهور ادام��ه داد: در ماه 
اخیر 40 درصد تورم یکس��اله را به ثبت رس��انده 
ایم که بر این اس��اس، دول��ت باید تورم را کاهش 
دهد که برای کاهش آن نیز مجبور به بکار بستن 
سیاس��ت کنترل نقدینگی و فشار نیاوردن به پایه 

پولی کشور هستیم.
وی تصریح کرد: موجودی اعالم شده برای 
صن��دوق توس��عه مل��ی مبنی ب��ر بیش از 50 
میلی��ارد دالر صحی��ح نیس��ت و در این دولت 
موج��ودی صندوق توس��عه مل��ی 32 میلیارد 

دالر بوده اس��ت.
این در حالی اس��ت ک��ه محمدرضا فرزین در 
مراسم تودیع خود از ریاست صندوق توسعه ملی 
گفته ب��ود: میزان واریزی ها از مح��ل منابع ارزی 
حاص��ل از فروش نفت ، گاز و منابع گازی تا پایان 

مرداد ماه 54 میلیارد و 600 میلیون دالر است.
جهانگیری با بیان اینکه خط اعتباری جدیدی 
از صندوق ضمانت صادرات ایران برای پش��تیبانی 
از ص��ادرات اختص��اص خواهد یاف��ت خطاب به 
صادرکنندگان، گفت: شما بازار هدف خود را پیدا 

کنید ما خط اعتباری می دهیم.

جلسه ویژه معاون اول با بانکها و وزیر صنعت؛
جهانگیری: موجودی صندوق توسعه ملی 

3۲ میلیارد دالر است

سالی 10 هزار سمند ایران به روسیه صادر می شود

اخــــبار ایران
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اذان ظهر: 12/06
اذان مغرب :17/49

اذان صبح فردا: 5/05
طلوع آفتاب: 6/22
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اذان مغرب :17/51

اذان صبح فردا: 5/03
طلوع آفتاب: 6/19

معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

اگر مشکلی پیدا کردید چه کوچک 
چه بزرگ ، برای رفع آن خودسرانه 
عمل نکنید و موض��وع را با مدیر یا 
مع��اون کاروان و عوام��ل ایرانی در 
می��ان بگذاری��د و از ارتب��اط برقرار 
کردن یا طرح مش��کل خود نزد غیر 

ایرانی ها  اکیدا خودداری کنید.

عقد اخوت
بچه ه��ا یادتونه روزعید غدیر تو جبهه 
ها، توخط مقدم، توسنگرها، باهمدیگه، 
باش��هدا، با رفقا خالصون��ه، عقد اخوت 
بستیم که همیشه وهمه جا همدیگه 
رای��اد کنی��م! حتی همین ج��ا، حتی 

عرفات؟ بله حتی بایک صلوات
اکبرحق شناس 
کاروان 13050اصفهان

ثواب حاجیان
سالها نماز واعدنا خواندیم تا در ثواب 
حاجیان شریك باشیم، حال مومنان 
نماز واعدنا م��ي خوانند  تا در ثواب 
اعمال ما شریك شوند. خدایا توفیق 
شكر این نعمت عظیم را ارزاني فرما 
و ح��ج ما را به بركت حج عزیز زهرا 

قبول فرما. 
مسعود مشیري 
كاروان ٢0005 از اهواز

درباره س�خن  اس�الم  نظ�ر 
چینی چیست؟

يکی از کارهای بس��يار بد، سخن 
چينی اس��ت که در اس��ام به شدت 
منع شده و گاه موجب برپا شدن فتنه 
و آشوب های عظيمی ميان مردم شده 

است.
روايات :

نبی اک��رم)ص(: »آي��ا خبر دهم 
شما را به بدترين شما؟« گفتند: آری 
ای رس��ول خدا! فرمودند: »کس��انی 
هس��تند که به سخن چينی می روند 
و ميان دوس��تان جدايی می افکنند و 
عيب جوی پاکانند. روز قيامت خداوند 
به آنان نظر )رحمت( نيندازد و ايشان 
را پاکي��زه نکن��د.«  امام ص��ادق)ع(: 
»خونريز، شرابخوار و سخن چين وارد 
بهشت نمی ش��ود.« نبی اکرم )ص(: 
»س��خن چين به بهش��ت نم��ی رود. 
س��خن چين در آخرت از عذاب خدا 
آس��ايش   نمی يابد.«  امام صادق)ع(: 
»به راستی س��خن چين، گواه کاذب 
و باطل و همکار ش��يطان اس��ت در 
تحريک )فس��اد( بين مردم.  از رسول 
اکرم)ص(نقل ش��ده ک��ه آن حضرت 
نهی فرموده از س��خن چينی و گوش 

دادن به آن. 

كعبه
به کعبه، خانه خ��دا، بیت اهلل الحرام، 
بی��ت العتی��ق و بی��ت الح��رام نی��ز 
می گویند. دلیل نامگ��ذاری کعبه به 
بیت الحرام این است که خداوند ورود 
مشرکان را به این مکان مقدس حرام 
و ممنوع فرموده است. كعبه به معناي 

بناي چهارگوش ) مكعب( است

عکس روز

کعبه معظمه - رکن یمانی

w w w . h a j j . i r

مرکز آفرینش
تو گویی اینجا مرکز آفرینش است، و این طواف، تمثیل حرکت سبحانی 
عال��م وجود اس��ت. یعنی که کائنات بر محور وج��ود مطلق حق می گردد و 
حکایت این انسان های شیدایی که سر از پا ناشناخته گرداگرد بیت اهلل طواف 
می کنند، تفس��یر عینی این آیت اس��ت که »یس�بح هلل ما فی السموات 
واالرض« و تو ای انس��ان، به ی��اد آر که هم اکنون بر کوکبه ارض، گرداگرد 
خورشید و در عمق آسمان الیتناهی شناوری. و از دل ذره تا بی نهایت این 
آسمان، الیتناهی، همه جا، همه  چیز در طواف است، و همه می چرخند و از 
یک مدار وضعی به گرد خویش، به مدار بزرگتری بر گرد خورشیدها منتقل 
می شوند و تو گویی که این همه، تمثیل این معناست، که تو ای انسان باید 

از مدار معرفت نفس خویش به مدار معرفت رب منتقل شوی.
سید مرتضی آوینی

چنین گفتست ابراهیم ادهم، که می رفتم بحج دلشاد و خّرم                                                    
چو چشم من بذات العرق افتاد، مرّقع پوش دیدم ُمرده هفتاد

همه ازگوش و بینی خون گشاده، میان رنج و خواری جان بداده                                             
چو لختی گرد ایشان در دویدم، یکی را نیم مرده زنده دیدم

شدم آهسته پیش او خبرجوی،که حالت چیست آخر حال برگوی                                                  
 زبان بگشاد وگفتا ای براهیم،بترس از دوستی کز تیغ تعظیم

چو روی اندر بیابان در نهادیم،بذات العرق با خضر اوفتادیم                                      
سالمی کرد خضر پاک ما را،جوابی گشت ازما آشکارا

چو ما از خضر استقبال دیدیم،ازین نیکو سفر اقبال دیدیم                                                  
 بجان ما چون این خاطر درآمد،ز پس در هاتفی آخر درآمد

 که هان ای کژ روان بی خور و خواب،همه هم مّدعی هم جمله کّذاب                                      
 شما را نیست عهد و قول مقبول، که غیر ما شما را کرد مشغول!          

چو از میثاِق ما یک ذّره گشتید،ز بد عهدی بغیری غّره گشتید                                                              
شما را تا نریزم خون بزاری، نخواهد بود روی صلح و یاری                                               

کنون این جمله را خون ریخت بر خاک، نمی دارد ز خون عاشقان باک
 عطار
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درگلستان دلم یوسف یکی است
می برم تا جامه بر جانش کنم

پیش حق بی جان نمایانش کنم
درگلستان دلم یوسف یکی است

از برای عشق قربانش کنم
عاشقان عید غدیر مبارک

 جهانی

سپاس از خدا
خدایا مي دانم كه آن قدر لیاقت پیدا 
نكرده ام تا نور جمال امام زمانم دیده ام را 
منور كند. ولي بر خود مي بالم كه اجازه 
دادي در سرزمین عرفات و منا آنجا كه 
امامم نفس مي كشید تنفس كنم. خدایا 
چگونه شكر گزار این نعمت بزرگ باشم؟
              شكري كاروان 
حضرت زهرا )س( شیراز


