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وارس�تگي از آلودگيهاي ماّدي و يكسره در همه 
ج�ا و همه  كار، خدا را دي�دن، هرچند در مدتي 
چن�د روزه، توش�ه ي بزرگي براي آدمي اس�ت. 
هم�ه ي آداب و مناس�ك حج براي آن اس�ت كه 
حج گزار به اين تجربه ي معنوي دس�ت يابد و اين 

لذت را در كام جان دريابد.  
خطاب به کنگره حج1385

امشب در مدينه برگزار می شود

سومین دعای کمیل در جوار بقیع
سومين مراسم دعای کميل ساعت 21 و 30 دقيقه امشب در 
محل بين الحرمين آغاز می ش�ود و در ساعت 22 و 30 دقيقه 

به پايان خواهد رسيد.
همچنين در اطالعيه ای که صادر ش�ده است، از مديران 
محترم کاروان ها خواس�ته  ش�ده امشب غذا را زودتر توزيع 
کنند تا زائران بتوانند به موقع خود را به محل مراسم دعای 
کميل برس�انند. در اين اطالعيه آمده اس�ت: با توجه به باز 
بودن دربهاي مس�جدالنبي)ص( در هنگام برگزاري مراس�م 
دع�اي كميل و از طرفي ضرورت ب�ه نمايش گذاردن وحدت 
و يكپارچگي ملت مس�لمان ايران اس�المي ب�ه كليه زائرين 

محترم تأكيد می شود، در زمان برگزاري مراسم دعاي كميل 
فقط در محوطه برگزاري دعا حضور داشته باشند. 

با توجه به ممانعت پليس سعودی از انتقال اشياء اضافی به 
محل مراسم، در اين اطالعيه از زائران خواسته شده است غير 
از زيرانداز، کتاب دعا و بطری کوچک آب، هيچ وسيله ديگری 
به ويژه دوربين همراه خود نياورند.   از زائران خواس�ته ش�ده 
تا به هنگام عزيمت به محل برگزاری مراس�م، کارت شناسايی 
خود را به همراه داشته باشند و به مديران، روحانيون و کارکنان 
کاروان ه�ا نيز توصيه نم�وده با عوامل بعثه جهت تعيين محل 

استقرار زائران در محل مراسم همکاری داشته باشند.

18 آبان ماه پرونده حج 92 بسته می شود 

نیمی از زائران ایرانی از مکه خارج شدند
رئيس ستاد مکه سازمان حج و زيارت با اعالم 
اينک�ه تا پاي�ان روز پنج ش�نبه دوم آبان ماه 
نيمی از زائران ايرانی از مکه خارج ش�ده اند، 

گفت: تا پايان پنج شنبه دوم آبان ماه، 30 هزار 
و 11 زائر ايرانی از مکه خارج شده که 15 هزار 
و 139 نفر از آنها طی 41 پرواز از فرودگاه جده 

عازم ميهن اسالمی شده و 14 هزار و 872 زائر 
نيز عازم مدينه منوره شده اند.

ادامه در صفحه 2 



حمل ونقل درون ش�هری حجاج ایرانی 
در مکه، تا 10 آبان فعال اس�ت 

معاون حمل ونقل سللتاد مکه سللازمان حج و زیارت با اعللالم اینکه روزانه به 
طور متوسط چهار هزار زائر ایرانی از مکه مکرمه خارج می شود، گفت: ناوگان 

حمل ونقل درون شهری حجاج ایرانی در مکه، تا 10 آبان ماه فعال است. 
اندیشه در باره حج

با پایان یافتن ایام مناس��ک حج، 
چه نیکوس��ت در باره آن چه در 
این ایام گذش��ت و آثار روحی و 
معنوی که برج��ای گذارد، تفکر 
و اندیش��ه کنیم. »تفكر کردن« 
که آن را مبناي ش��ناخت خود و 
خداي خود دانس��ته اند، در واقع 
عبرت گرفت��ن از رویدادها و پند 
گرفتن از موعظه هاست. در کمتر 
مقطعی از عمر انسان ها، به اندازه 
ایام حض��ور در س��رزمین وحی 
و در ح��ال حج گ��ذاردن، زمینه 
های عبرت گی��ری و پندآموزی 
وجود دارد. زیرا در این ایام، بستر 
ویژه ای از مناس��بت ها و اعمال 
معطوف به زمان، مکان، اش��یاء، 
انسانها، تاریخ، و معارف برای انبوه 
زائرانی که در جهت هدفی واحد 
گرد ه��م آمده اند، فراهم ش��ده 
اس��ت. آن چه بین ح��ج گزاران 
تب��ادل می ش��ود، اع��م از گفت 
و ش��نودهای روزم��ره، تجلیات 
اخالقی و نمادهای رفتاری، رنگ 

و بویی متفاوت دارد. 
به بیان س��اده، در ایام حج، 
مب��ادي تفك��ر، یعن��ی آفاق و 
انف��س، ب��ه گون��ه ای در پیش 
روی انس��ان ق��رار م��ی گیرند 
ک��ه زمین��ه ی اندیش��ه ورزی 
در اج��زاي عال��م و ذرات آن، و 
مصالح و حكم��ت هاي موجود 
در آنها به بهتری��ن وجه فراهم 
می گردد. بدین ترتیب مي توان 
به وسیله آنها، بر كمال آفریدگار 
و عظم��ت و عل��م و ق��درت او 
استدالل كرد. در این ایام ویژه، 
و در این اماکن خاص، تمرکز و 
توجهی افزونت��ر از هر موقعیت 
دیگری برای اندیش��ه کردن در 
باره  آفریننده و خالق هس��تی 
وجود دارد. همچنین است تفكر 
در احوال گذشتگان و سرنوشت 
نیکی و بدی. انتظ��ار بدیهی از 
تفک��ر در چنی��ن فضایی، قطع 
محبت از غیر خ��دا و بریدن از 
دیگران و پیوس��تن ب��ه او از راه 

اطاعت و تقواست. 
ق��در حض��ور در این چنین 
اندیش��ه  بدانی��م و  فضای��ی را 
ورزی را حتی پس از ایام حج و 
بازگشت به وطن، عادت مالوف 

خود  قرار دهیم.  
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  سرمقاله
علی اصغر محکی

ادامه از صفحه اول
مس��عود مجردی در گفتگو با زائ��ر، با بیان اینکه 
روزان��ه 4 ت��ا 5 ه��زار زائ��ر ایرانی از مک��ه خارج و 
راهی فرودگاه جده یا مدینه منوره می ش��وند، گفت: 
آخری��ن گروه زائران ایران��ی در روز 10 آبان ماه از 
مک��ه خارج و بام��داد یازدهم آبان م��اه از فرودگاه 

جده عازم ایران می ش��ود.
رئی��س س��تاد مکه س��ازمان ح��ج و زی��ارت افزود: 
همچنین 18 آبان ماه نی��ز آخرین پرواز زائران ایرانی از 
فرودگاه مدینه به مقصد تهران انجام می ش��ود و به این 

ترتیب پرونده حج 1392 بسته خواهد شد.
رئیس س��تاد مکه سازمان حج و زیارت در بخش 
دیگر ای��ن گفت وگو درباره علت تاخیر در رس��یدن 
باره��ای گروهی از زائران اس��تان خراس��ان رضوی 
ب��ه ایس��تگاه پروازی مش��هد نی��ز گف��ت: حجم بار 
زائران بعضًا بیش��تر از میزان تعریف ش��ده اس��ت لذا 

هواپیمایی س��عودی، بخشی از بار زائران دو پرواز از 
پروازهای حجاج اس��تان خراسان رضوی را به دلیل 
وزن ب��اال بارگیری نک��رده بود ک��ه در همین رابطه 
ب��ا مدیرعامل هواپیمایی س��عودی مذاکراتی صورت 

گرفت و مقرر ش��د این مس��ئله حل ش��ود.
مج��ردی با یادآوری تاکید رئیس س��ازمان حج 
و زی��ارت مبن��ی ب��ر آسیب شناس��ی عملیات حج، 
گفت: بر اس��اس نظر مدیران مجموعه ها و مدیران 
ئران  مناط��ق در مکه، 13 اقامتگاه محل اس��کان زا
ن��ی در مکه ب��ه جهت مواردی نظیر مش��کالت  ایرا
آسانس��ور، نامناس��ب ب��ودن دسترس��ی به س��الن 
اجتماع��ات و غذاخوری و همچنی��ن کمبود فضای 
داده  تش��خیص  مش��کل  دارای  اتاق ه��ا،  فیزیک��ی 
اجاره  ش��دند که نقطه نظرات جهت تجدیدنظر در 
آنه��ا برای حج س��ال آتی، جه��ت تصمیم گیری به 

کارگروه مس��کن ارائه ش��د.

18 آبان ماه پرونده حج 92 بسته می شود 

نیمی از زائران ایرانی از مکه خارج شدند

براس��اس آمار اعالم شده از سوي سازمان حج و زیارت، 
حدود 32 درصد پرواز حجاج كش��ورمان در سال جاري 

از طریق فرودگاه مهرآباد صورت گرفته است.
به گ��زارش   زایر بنابراین طبق این آمار از میان 1۷ 
ایستگاه پروازي تهران بیشتر پروازها را از آن خود كرده 
اس��ت و بندرعباس نیز با 4۶ صدم درصد، كمترین پرواز 

را به سرزمین وحي داشته است.
این گزار حاكي اس��ت، طبق آمار اعالم ش��ده تبریز 
5. 31 درصد، بوش��هر 1. 05، بندرعباس 0. 4۶ درصد، 

و اهواز 4. 8۶ درصد پروازها را از آن خود كرده است.
همچنین فرودگاه اصفه��ان 13. 5۶ درصد، ارومیه 2. 3۷ 
درصد، اردبیل 0. ۷5، یزد 2. ۷5درصد، مشهد 1۶. 0۷ درصد، 

گ��رگان 3. 21 درص��د، كرمانش��اه 2. ۶۶درصد، كرمان 
3. 04درصد، ش��یراز 5. 35درصد، س��اري 4. 24درصد، 
زاهدان 1. 43 درصد و رش��ت 0. 9۷ درصد پرواز داشته 

است.
ش��ایان ذكر است، در عملیات اعزام حجاج جمهوري 
اس��المي ایران در س��ال جاري، حدود ۶4 ه��زار نفر از 
میهن مان به س��رزمین وحي اعزام ش��دند كه نخستین 
كاروان 23 ش��هریورماه اعزام ش��د و همچنین نخستین 

كاروان از جده در تاریخ 2۷ مهرماه بازگشت.
هم اینك حدود دو تا چهار هزار نفر روزانه به كشور از 
طریق سه شركت هواپیمایي منتقل مي شوند و بازگشت 

حجاج تا اوایل ماه محرم ادامه خواهد.

پرواز حدود3۲ درصد حجاج از فرودگاه مهرآباد

 ب��ه گزارش زایر طبق نظر س��نجي بدس��ت آمده از 
حجاج ایراني، آموزش كارگران حج و زیات تاثیر بسزایي 
در روان ش��دن حمل و نقل زائران از مكه به عرفات و از 

عرفات به مشعر و منا داشته است.
همچنی��ن براس��اس این گزارش، بی��ش از پنجاه 
درص��د حجاج كاهش گم ش��دن اتوبوس در مس��یر 
را عالي دانس��ته اند و از اینكه توانس��ته اند به راحتي 
اتوبوس ه��ا و مس��یر رفت و بازگش��ت را ب��ه راحتي 

بیابن��د از كارگ��زاران ح��ج تقدی��ر كرده ان��د.
همچنین طبق آمار نظر س��نجي بدس��ت آمده، 
نتق��ال از مكه، ش��ناخت مس��یر  ش��ناخت مس��یر ا
عرفات به مزدلفه، ش��ناخت ایس��تگاه ها و پاركینگ 
از دیگ��ر مواردي اس��ت كه حج��اج ایراني در نظر 
س��نجي ب��ه آن ها ن��گاه مثبتي داش��ته اند و آن را 
نش��انه دقت و همت باالي مس��ووالن ب��ه خدمات 

ئران دانس��ته اند. زا

رضایتمندي حجاج ایراني از خدمات حمل و نقل در مكه



بهبود شاخص های توسعه در ایران
رئیس گروه توسللعه سللازمان ملل متحد با اشاره به 
ارتقای توسللعه شاخص های انسللانی در ایران تاکید 
کرد جمهوری اسالمی ایران به موفقیت های مهمی در 

این راستا رسیده است.
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5 ت�ا 8 دقیقه ؛ مدت زمان رس�یدن 
آمبوالنس بر بالین حاجیان بیمار 

بازرس ویژه رئیس جمعیت هالل احمر 
در حج 92 اعالم کرد آمبوالنس های مرکز 
پزش��کی حج و زیارت جمعیت هالل احمر 
در موارد اورژانس��ی ظ��رف 5 تا 8 دقیقه به 
اقامتگاه محل استقرار زائر نیازمند خدمات 

اورژانسی می رسد.    
رئیس بیمارس��تان خات��م االنبیاء که 
بازرس ویژه رئی��س جمعیت هالل احمر 
در ح��ج امس��ال اس��ت، از تاکی��د دکتر 
محم��د فره��ادی رئی��س جمعیت هالل 
احمر برای ارتقای س��طح خدمت رسانی 
پزش��کی و بهداشتی به زائران ایرانی در 
حج خب��ر داد و گف��ت: دکت��ر فرهادی 
ارائه خدمات پزش��کی  تاکی��د ک��رد در 
م��ورد نی��از زائران ک��م کاری نش��ود و 
خدمات پزشکی در س��طحی که شایسته 
ه��ر هموط��ن ایران��ی اس��ت ب��ه زائران 

کش��ورمان در حج ارائه ش��ود. 
دکتر پیرحس��ین کولیون��د در گفتگو 
ب��ا خبرن��گار زائ��ر، ب��ا بی��ان اینکه هر 
س��ال وضعیت خدمت رس��انی در حوزه 
ارتقا داشته  به گذش��ته  پزشکی نس��بت 
اس��ت، گفت: س��نگر اول خدمت رسانی 
در حوزه پزش��کی به زائران در حج 92، 
پزش��کان مجموعه هس��تند که بار اصلی 
درم��ان زائ��ران و نظ��ارت ب��ر وضعیت 
اقامتگاهها و توزی��ع غذا بین  بهداش��تی 

زائران را به دوش می کش��ند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه فعالی��ت مطب 
ه��ای مس��تقر در اقامتگاهه��ای زائ��ران 
روزی  ش��بانه  ص��ورت  ب��ه  کش��ورمان 
اس��ت، گف��ت: زائ��ران در هر زم��ان از 
ش��بانه روز که به خدمات پزش��کی نیاز 
داش��ته باشند، پزش��کان مجموعه ها در 

خدمتش��ان هس��تند.
ب��ر  کی��د  تا ب��ا  ن��د  لیو کو دکت��ر 
ن  یزی پزش��کا مه ر نا بر تقای س��طح  ر ا
زن  ن  پزش��کا حض��ور  ب��ه   ، مجموع��ه
در مط��ب ه��ای مجموعه ه��ای محل 
ه کرد  ر ش��ا نی ا ا یر ن ا ا ئ��ر ا ر ز ا س��تقر ا
ن  ا ئر ا ز 50 درصد  ز  ا بی��ش  و گف��ت: 
92، زن هس��تند.  ن در حج  ما کش��ور
ی  برا لهای گذشته  در س��ا زن  ن  ا ئر ا ز
ن  نس��ما یق��ات و پا م��وری نظی��ر تزر ا
ن مش��کل  نا ری ه��ای خاص ز و بیم��ا
کث��ر  ا ک��ه  ل  مس��ا ا م��ا  ا ش��تند  ا د
ز حض��ور پزش��ک زن  مجموع��ه ه��ا ا
مش��کالت  ین  ا ند،  ا ش��ده  من��د  بهره 

رفع ش��ده اس��ت.
 

آق�ای دکتر؛ وضعيت س�المت حج�اج ايرانی را در حج س�ال 1392 چگون�ه ارزيابی 
می کنيد؟

با لطف حق و با عنایت خاصه حضرت ولیعصر )عج( و تدابیر حکیمانه سرپرس��ت حجاج ایرانی و 
مسئوالن محترم مرکز پزشکی حج، بحمداهلل مراسم و مناسک حج امسال در کمال صحت و سالمت 

برگزار شد. جا دارد به زائران محترم تبریک بگویم و برای ایشان آرزوی قبولی حج داشته باشم. 
با توجه به تجربه شما در خصوص بيماری های شايع در هنگام بازگشت حاجيان به 

کشور، رعايت چه نکاتی موجب پيشگيری از انتقال بيماری ها می شود؟
حال که حجاج محترم با قلبی پاک و روحی طاهر بعد از انجام اعمال ان شااهلل به وطن بازمی 
گردند، الزم اس��ت جهت حفظ سالمتی جسم و منتقل نکردن بیماری های ویروسی و عفونی به 
کش��ور نکاتی را رعایت کنند. در ابتدا ذکر این مورد الزم اس��ت که برخی از ویروس ها در بدن یا 
لوازم حجاج وجود دارد که ممکن اس��ت در اینجا مش��کل خاصی را ایجاد نکرده باشد، اما پس از 
رسیدن حاجیان به کشور برای آنان و اطرافیان شان مشکل زا باشد. به همین دلیل تو صیه می 
ش��ود که حتما حجاج محترم پیش از بازگش��ت به ایران، در همین جا لباس و وسایل های خود 
را بش��ویند و از انتقال بدون شستشوی آنها به کش��ور خودداری کنند. رعایت این نکته، تا اندازه 

زیادی مانع از انتقال ویروس های بیماری زا به کشور می شود. 
از طرف دیگر تا مدتی بعد از ورود به کش��ور از دس��ت دادن و دیده بوس��ی های غیر ضروری 

خودداری کنند تا موجب انتقال بیماری نشود. 
ب�رای حج�اج محترم در هنگام تحويل دادن بار جهت س�وار ش�دن ب�ه پرواز چه 

توصيه هايی داريد؟
اوال الزم است حجاجی که داروهایی خاص را مصرف می کنند، به اندازه دو روز داروهای خود 
را در ساک دستی که تحویل بار نمی دهند و با خود به هواپیما می برند داشته باشند، زیرا ممکن 

است در تحویل دادن بار آنها در فرودگاه مقصد تاخیر و وقفه وجود داشته باشد. 
دوم ای��ن ک��ه کلیه حجاج محترم در حین جابجایی و تحوی��ل دادن بار خود، از بلند کردن و 
جابجایی ساک های سنگین خودداری کنند زیرا عوارض جسمی ناشی از آن ممکن است پس از 

بازگشت به کشور آنان را آزرده کند. 
نکته س��وم این که با توجه به تفاوت دما و ش��رایط آب و هوای ایران و عربس��تان، الزم است 
در ساک دستی خود، که تحویل بار نمی دهند، لباس گرم و مناسب در دسترس داشته باشند. 
نکت��ه دیگر این که در فرودگاه از عجله کردن خودداری نمایند و به افراد س��الخورده و بیمار 

اولویت دهند.
آيا الزم اس�ت  بيماران عفونی، که در اينجا توس�ط پزش�ک ويزيت شده اند و در 
حال مصرف دارو هستند، بالفاصله پس از بازگشت به ايران به پزشک مراجعه کنند؟ 
چنین کاری ضرورتی ندارد. توصیه من این اس��ت که ج��ز در موارد خاص، نیازی به مراجعه 
آنان به پزش��ک نیست و فقط کافی اس��ت دوره مصرف داروی خود را تمام کنند و ضمن رعایت 
نکات بهداش��تی، با اس��تراحت و تغذیه مناسب، تا هنگامی که بدن ش��ان با شرایط آب و هوایی 
ایران س��ازگار می شود، طول دوره درمان را ادامه دهند. در مورد سایر حاجیانی هم  که بیماری 
عفونی دارند ولی هنوز به پزشک مراجعه نکرده اند، توصیه می شود سریعا در همین جا به پزشک 
مجموعه خود مراجعه کنند تا تجویز الزم برای س��المت آنان صورت گیرد و نیاز نباش��د بعد از 
بازگشت به ایران مراجعه فوری به پزشک داشته باشند و پس از رسیدن به ایران نیز همان تجویز 

را تا زمان عادت کردن بدن شان به شرایط آب و هوای کشور ادامه دهند.     

توصیه های پزشکی در آستانه بازگشت حاجیان به وطن
در آستانه بازگشت حاجیان به کشور، با توجه به نگرانی از انتقال ويروس های 

بیماری زا و نیز احتمال بروز مشکالت جسمی به خاطر تفاوت شرايط آب و 
هوايی ايران و عربستان، ضرورت دارد حجاج هموطن نکاتی را رعايت کنند تا 
دچار مشکل نشوند. در اين ارتباط پای صحبت دکتر قدرت اهلل، هادی پزشک 
بعثه مقام معظم رهبری نشستیم تا توصیه های ايشان را در اين خصوص بدانیم.

رضایتمندي حجاج ایراني از خدمات حمل و نقل در مكه



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
خدای متعال، مرا فرمان داد كه مدینه را طیبه )پاك( بنامم.

گزارش حج

۲50 تن آب َزمَزم در مدینه 
مصرف یك روز حجاج

روزانه، 120 تن آب زمزم در 
روزهاي عادي و در موس��م هاي 
حج و عمره، 250 تن آب زمزم 
از مكه مكرم��ه به مدینه منوره 

منتقل مي شود.
به گزارش پایگاه اطالع رساني 
حج، زائران حرم مطهر نبوي )ص( 
نه تنها به نوشیدن آب زمزم بلكه 
به ب��ردن مقادی��ري ازآن اهتمام 
مي ورزند. آب زمزم از اهمیت باالیي 

نزد مسلمانان برخوردار است.
در این زمینه، اداره كل امور 
حرم مطهر نبوي )ص(، مقادیر 
زیادي آب زمزم را كه براي رفع 
نیازهاي حجاج كفایت مي كند، 
از طریق تانكرهاي غول پیكر از 
مك��ه مكرمه ه��ر روز به مدینه 

منوره وارد مي كند.
ع��زت عبدالس��الم از حجاج 
مصري مي گوید: ضیوف الرحمن 
عالقه دارند از این آب مبارك هم 
بنوش��ند و هم مقداري به عنوان 
تبرك براي خانواده هایش��ان به 
ویژه از مكه مكرمه كه منبع اصلي 

آب زمزم است، ببرند.
ای��وب عبدالفتاح، س��لیمان 
عبیدات از اردن و مامون س��الم 
و جعف��ر عبدالقادر از س��ودان 
ه��م اعالم كردن��د: آب زمزم را 
به عن��وان بهتری��ن هدیه براي 
خانواده ه��ا و اق��وام خود هنگام 

بازگشت به كشورشان مي برند.
الحطاب  عبدالواحد  ش��یخ 
مدی��ر رواب��ط عموم��ي ح��رم 
مطه��ر نب��وي )ص( هم اعالم 
ایستگاه هاي  از  كرد: آب زمزم 
آماده سازي در مكه مكرمه به 
مخ��ازن زمزم در ح��رم مطهر 

نبوي )ص( منتقل مي ش��ود.
 120 روزانه،  اف��زود:  وي 
ت��ن آب زم��زم در روزه��اي 
عادي و در موس��م هاي حج و 
عم��ره، 250 تن آب زمزم از 
منوره  مدینه  ب��ه  مكرمه  مكه 

منتقل مي ش��ود.
وي گفت: آب زم��زم در حرم 
مطهر نب��وي )ص( در هفت هزار 
كلمن در بخش��هاي مختلف حرم 
توزیع مي شود. همچنین آبسردكن 
هایي در حرم و صحنهاي اطراف آن 

نصب شده است.
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مرقد مطهر، 
محراب 

و منبر 
پیامبر، در 
محدوده 

روضه مطهر 
قرار دارد

حجت االسالم و المسلمین  رسول جعفریان
w روضه شريفه 

قس��متي از مس��جد النبي كه در ناحیه جنوب)رو به سمت قبله(ش��رقي قرار دارد،به نام روضه 
مطهره و روضه ش��ریفه شناخته مي شود.این قس��مت فضیلت زیادي دارد;چرا كه در حدیث رسول 
خدا)ص(به عنوان روضه اي بهشتي معرفي شده است:»ما بین بیتي]قبري[و منبري روضه من ریاض 
الجنه «.این حدیث مورد اتفاق فریقین است.همچنین،به اتفاق روایات اهل بیت)ع(،این روضه شامل 
خانه حضرت فاطمه-س-نیز مي شود.مس��احت روضه شریفه 22 متر طول و 15 متر عرض دارد كه 
مجموعا 330 متر مربع مي شود.  در محدوده روضه مطهره،سه مكان مقدس وجود دارد;مرقد مطهر 

پیامبر،منبر و محراب،كه به ترتیب درباره آنها سخن مي گوییم: 

w مرقد مطهر رسول خدا)ص( 
یكي از بهترین نقاط مس��جد،مدفن رسول خدا)ص(اس��ت. در كناره شرقي مسجد، حجره هایي 
براي زندگي همسران رسول خدا)ص(ساخته شد كه تا قریب نود سال پس از رحلت آن حضرت نیز 
سرپا بود.ابتدا حجره اي براي سوده،پس از آن عایشه و در امتداد آن، حجره اي براي حضرت فاطمه-

س-س��اخته شد.مورخان نوشته اند كه رسول خدا)ص(در حجره اي كه وفات یافت،مدفون شد.طبق 
آنچه اهل س��نت روایت كرده اند رسول خدا)ص(در حجره عایشه بوده است.  اكنون محدوده حجره 
طاهره كه مرقد نیز در داخل آن قرار دارد،240 متر)1۶ متر طول و 15 متر عرض(مساحت دارد كه 
ضریحي مطال در اطراف آن كش��یده شده است.در چهار گوشه حجره طاهره چهار ستون مستحكم 
بنا ش��ده كه گنبد س��بزي بر روي آن قرار دارد.این حجره داراي چند درب است: در حجره فاطمه-
س��الم اهلل علیها-كه نش��انه محل حجره آن حضرت است،درب تهجد در شمال حجره، درب وفود یا 

باب الرحمه در جهت غرب و درب توبه یا باب الرسول در جهت جنوب)قبله(.

w منبر 
یكي از مكانهاي مقدس در مس��جد،محل منبر رس��ول خدا)ص(اس��ت.در روایات نقل شده كه 
پیامبر در آغاز با تكیه بر درخت خرما،به ایراد خطبه مي پرداخت.یكي از اصحاب پیش��نهاد س��اختن 
منب��ري داد تا رس��ول خدا)ص(بر روي آن بنش��یند تا ه��م مردم او را ببینن��د و هم آن حضرت از 
ایس��تادن خسته نش��ود.در برخي دیگر از روایتها آمده اس��ت كه پیش از آن سكویي از گل ساخته 
بودند كه آن حضرت بر روي آن مي نشست و تنها در سال هفتم هجرت بود كه منبري چوبین براي 
آن حضرت ساخته شد.  از این منبر سه پله اي تا زمان حكومت معاویه استفاده مي شد.معاویه براي 
كس��ب وجهه و اثبات حقانیت خود!خواست تا منبر رسول خدا)ص(را از مدینه به شام ببرد،اما مردم 
مدینه با اعتراض خود از این كار ممانعت كردند.بعدها نجاري،ش��ش پله بر همان منبر افزود كه نه 
پله ش��د.این منبر بر اثر گذش��ت زمان از میان رفت و قس��متي از آن در قرن ششم به عنوان تبرك 

مورد استفاده بوده است.
گفته اند كه س��وخته آن منبر در محلي كه اكنون منبر فعلي قرار دارد، دفن شده است.  منبري 
كه در حال حاضر وجود دارد منبري اس��ت كه س��لطان مراد عثماني در س��ال 998 ه.ق. دس��تور 
س��اخت و نصبش را داد و داراي دوازده پله است.این منبر كه اكنون در مسجد النبي قرار دارد،یك 

اثر ارزشمند هنري است. 

باغی از بهشت
مسجد پیامبر در آغاز عبارت از زمیني بود كه حصاري گلي در اطراف آن كشیده بودند.بر 

فراز بخشي از آن نیز سقفي از شاخه هاي خرما بود كه مانع تابش آفتاب بر نمازگزاران مي شد. 
با اين حال،به تناسب مسجد بودن و نیز به تناسب آن كه يك ساختمان براي عبادت بود، 

قسمتهاي مختلفي داشت.يادگارهاي رسول خدا)ص(در گوشه و كنار آن نیز خود در ايجاد 
آثار خاص مذهبي مؤثر بود;آثاري كه هر كدام نشانه اي از معنويت اصیل اين مسجد است. 

قسمتهايي نیز بعدها ضمیمه شد كه در اينجا به توضیح مختصري درباره هر قسمت مي پردازيم. 

قسمتهاي داخلي 
مسجد النبي)ص(

اماکــن دینی
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گورستان 
تاريحی 
مکه، به 
نام های 
مختلف، 
چون« 
ابوطالب«، 
»القريش«، 
»حجون«، 
و »جنه 
المعلی« 
يا »جنه 
المعاله« 
مشهور 
است.

مردم ش��هر در دوران جاهلي و ظهور اس��الم مردگان خود را در »دّره ابي ُدب« كه 
بخش��ي از َحجون است ، دفن مي كردند، بعد از آن ، منطقه گورستان وسیع تر شد. 
در دهانه این دّره یا قبرستان، ابو موسي اشعري سكو یا ایوان مسقفي از سنگ ساخته 

بود و پس از بازگشت از صفین در آن جا ساكن شد.

w فضايل قبرستان ابوطالب
از عبداهلل بن مس��عود نقل شده كه گفت: پیامبر )صّلي اهلل علیه وآله( زماني وارد 
این مقبره شد كه قبري از مسلمانان در آن نبود و در اینجا بود كه فرمود: از این مكان 
و از حرم خداوندي هفتاد هزار نفر بدون حس��اب به بهشت مي روند و هر یك هفتاد 
نفر را شفاعت مي كنند. این در حالي است كه صورت هاي آنان؛ چه از اولین و چه از 
آخرین، همانند ماه شب بدر مي درخشد. كساني كه در مكه و حرم وفات یابند، روز 

قیامت ایمن برانگیخته خواهند شد. عبداهلل بن مسعود افزود: 
»همراه پیامبر )صّلي اهلل علیه وآله( به این قبرستان آمدیم. آن حضرت فرمودند: 
به زیارت قبور بروید و براي اموات خود اس��تغفار كرده، نماز بخوانید كه دیدار قبور، 

شما را به فكر مرگ خواهد انداخت. 
براي زیارت قبور این قبرستان و هر یك از آبا و اجداد پیامبر )صّلي اهلل علیه وآله( 

دعاهاي خاصي ذكر شده است.
گرداگرد این قبرس��تان دیواري كش��یده ان��د كه تا دامنه كوه امت��داد مي یابد . 
قبرستان از دو ناحیه مجزا تشكیل شده است. قبور آبا و اجداد پیامبر )صّلي اهلل علیه 
وآله( و بني هاشم در شمال قبرستان و در دّره و دامنه كوه واقع است. سمت جنوبي 
این قبور به وس��یله دیوار و نرده هاي آهني از بقیه قبرس��تان جدا ش��ده است. قبور 
اج��داد پیامبرخدا )صّلي اهلل علیه وآله(، همه داراي گنبد و بارگاه بوده كه س��فرنامه 

نویسان و سّیاحان به آن اشاره كرده اند. 
قبرس��تان  تا آن س��وي شارع حجون نیز امتداد یافته است و مردگان در آن دفن 
مي شوند. در این قبرستان، آبا و اجداد پیامبر خدا )صّلي اهلل علیه وآله( و بسیاري از 

صحابه آن حضرت در خاك آرمیده اند.

قبرستان ابوطالب

آرامگاه 70 هزار ماه شب بدر
گورستان تاريخي مكه ، به نام هاي مختلف ؛ چون »ابوطالب«، »قريش«، 

»َحجون«، »بني هاشم« و »َجنة الُمَعّلي« يا »جّنة الَمْعالئ« مشهور است. اين 
قبرستان در شمال شرقي مكه و در دو راهي خیابان مسجد الحرام ـ الَحُجون. بر 

دامنه كوه حجون قرار دارد. به گفته فاكهي، در مكه شعبي نیست كه دقیقًا روبه 
روي كعبه قرار گرفته باشد ، جز همین شعب. 

مسجد بالل 
این مس��جد منسوب به بالل است و بر 
فراز كوه ابو قیس بوده كه مس��احتي حدود 
یكصد متر مربع داش��ته است.در طرحهاي 
جدید توس��عه و بن��اي كاخهایي كه براي 
میهمان��ان ب��ر فراز كوه ابو قبیس س��اخته 
ش��ده، اكنون اثري از آن بر ج��اي نمانده 

اس��ت.
ب��الل بن ابي رباح،از نخس��تین گروندگان 
ب��ه اس��الم ب��ود.او ش��كنجه هاي س��خت از 
س��وي مش��ركان دید;ام��ا مقاومت ك��رد و با 
فریاد»احد،احد«خ��ود آنها را آزار داد.وي پس 
از فت��ح مكه،بر بام كعبه ایس��تاد و بانگ اذان 

سر داد.
برخي هم گفته اند كه روي كوه ابو قبیس 
اذان گفته و محل اذان گفتن وي مسجد شده 
است.چنین به نظر مي رسد كه بعدها كسي به 
یاد و نام بالل این مس��جد را بر فراز ابو قبیس 

ساخته است. 

مسجد ام هاني 
ام هان��ي خواهر امیر مؤمنان )ع( و از زنان 
معروف قریش است كه زماني رسول خدا)ص(
قصد داش��ت باوي ازدواج كند،اما او به دالیلي 
ع��ذر آورد و رس��ول خدا)ص(نیز ع��ذر او را 
پذیرفت. خان��ه وي در نزدیكي كوه صفا بوده 

است.
گفته ش��ده كه خانه وي در توسعه مسجد 
الحرام در زمان مهدي عباسي به داخل مسجد 

افتاده است. 
ازرقي نوش��ته اس��ت ك��ه بني هاش��م 
صاح��ب خان��ه ام هان��ي بوده ان��د ك��ه در 
نزدیك��ي من��اره واقع ش��ده و در توس��عه 
مس��جد در زمان مهدي عباس��ي در س��ال 

1۶۷ داخل مس��جد قرار گرفت. 
دري از درهاي مس��جد الح��رام نیز كه در 
برابر ای��ن خانه بوده به نام »باب ام هاني «بنت 

ابي طالب نامیده مي شده است. 
 رس��ول خدا)ص(پس از فت��ح مكه،به 
اولین خانه اي كه وارد ش��د خانه ام هاني 
بود.بعده��ا عبد اهلل بن مس��عود هم كه به 
هاني مي رفت. ام  خان��ه  به  مكه مي آم��د 

او،خانه اي  خان��ه  كه  مي دهد  نش��ان  این 
از  اس��تقبال  مح��ل  و  اعیان��ي  و  ب��زرگ 

بزرگان بوده اس��ت. 
با این حال در اواخر قرن نهم از مس��جدي 
با نام مسجد ام هاني در نزدیكي حرم یاد شده 
كه ممكن اس��ت در اصل نزدیك به خانه وي 

بوده باشد. 

مساجد مکه مکرمه اماکن تاریخی



پیامبر خدا )ص( فرمودند:
 حضرت ابراهیم، مّكه را گرامی داشت و برای آن دعا كرد. من نیز مدینه را گرامی داشته و حرمت نهادم، آن 
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مراد از نصیحت مؤمن به مؤمن، ارشاد و هدایت او 
به مصالح دین و دنیاي اوس��ت؛ و نصیحت، تعلیم 
معالم دین به اوس��ت؛ اگر نسبت به معالم جاهل 
باش��د و بیدار کردن اوس��ت، اگر در خواب غفلت 
به س��رمي برد؛  نصیحت، دفاع از مسلمان و آبروي 
اوس��ت؛  نصیحت، گرامیداشت مؤمن در جواني و 

پیري اوست؛ نصیحت، ترک حسد و دغلي و فتنه 
نسبت به مؤمن، دفع ضرر از او و جلب منفعت به 

سوي اوست. 
نصیحت در لغت به معناي خیرخواهي نس��بت به 

دیگران و موعظة حسنه براي هدایت آنان است.
اهل تحقیق و لغت شناسان در معناي نصیحت 

مي فرمایند: 
م��راد از نصیح��ت مؤم��ن به مؤمن، ارش��اد و 
هدای��ت او ب��ه مصالح دی��ن و دنیاي اوس��ت؛ و 
نصیحت، تعلیم معالم دین به اوس��ت؛ اگر نسبت 
به معالم جاهل باش��د و بیدار کردن اوس��ت، اگر 
در خ��واب غفلت به س��رمي برد؛  نصیحت، دفاع از 
مس��لمان و آبروي اوس��ت؛  نصیحت، گرامیداشت 
مؤم��ن در جواني و پیري اوس��ت؛ نصیحت، ترک 

حسد و دغلي و فتنه نسبت به مؤمن، دفع ضرر از 
او و جلب منفعت به سوي اوست.

اگ��ر ط��رف مقاب��ل نصیحت پذیر نباش��د، باید 
ب��ا حوصل��ه، بردب��اري و مدارا ب��ا او رفت��ار کند تا 
نصیحت پذیر ش��ود، و اگر به امر دین و مسائل الهي 
تن درندهد، به صورت مش��روع او را امر به معروف و 
نهي از منکر کند تا به دایرة دین بازگردد و خیر دنیا 
و آخرتش تأمین شده، هماي سعادت و خوشبختي 

برسرش بنشیند و به صف مؤمنان بپیوندد.
مس��ألة نصیح��ت و خیرخواهي در اس��الم از 
جایگاه بس��یار مهمي برخوردار است، تا جایي که 
در روایات اهل بیت )علیهم الس��الم( فصل خاصي 

به آن اختصاص یافته است.
از امام باقر )علیه السالم( روایت شده که پیامبر 

چ���گونه
نصیحت کنیم؟
استاد حسین انصاریان

غسل زيارت
براي حضور در حرم ها، شایسته است زائر پاک باشد، هم پاکي 
ظاهري، هم دروني. »غسل زیارت« از آنجا که به عنوان یک عمل 
عبادي انجام مي گیرد، عالوه بر تمیزي جسم و لباس، طهارت روح و روان را 
هم در پي دارد. هم قبل از آغاز سفر زیارتي و هنگام بیرون رفتن از خانه و شهر 
و پیش از شروع مسافرت مستحب است، هم قبل از تشّرف به حرم هاي مطّهر 
معصومین)ع(. غسل، یک طهارت جسمي است، ولي صفاي روحي و معنوي 
هم دارد، چون همراه با نیت، ذکر خدا و دعاست و تنها دوش گرفتن و شستن 
بدن نیس��ت، مثل وضو که ِصرف شستن صورت و دست ها نیست. نورانیت و 
آثار معنوي و روحي آن در سایة توجه و قصد قربت و عبادت فراهم مي شود. 

وضو به عنوان مقدمة نماز، غسل به عنوان مقدمة زیارت. 

لباس تمیز و آراستگي و خوشبويي
پوشیدن جامة نو و لباس تمیز و استفاده از عطر، از آداب دیگر 
تش��رف به حرم هاي مطهر است. در روایات، هم بر »ثوب جدید« 
تأکید ش��ده، هم بر »ثوب نظیف« که مي رس��اند تمیزي و تازگي هردو مورد 
عنایت است. از آنجا که حالت روحي و جسمي و ظاهر و باطن در یکدگیر تأثیر 
متقابل دارند، نوع لباس و وضع ظاهر زائر در پدید آمدن حال مناسب روحي 
و ایجاد نشاط معنوي مؤثر است. لباس تمیز و نو هم همین اثر روحي را دارد.

وقار و طمأنینه
آرام��ش و وق��ار ظاه��ري، نش��انة طمأنینة دروني اس��ت. 
رفتار ش��تابزده هم گویاي باطن آش��فته و نابس��امان است. در 
توصیه هاي مربوط به زیارت آمده اس��ت که:  ب��ا وقار و آرامش راه بروید، 
قدم ه��ا را کوچک بردارید، حالت طمأنینه داش��ته باش��ید، با حالِت ذکر 
و تس��بیح و تکبیر، وارد حرم و مزار ش��وید. این ها جهات ش��کلي و آداب 

ظاهري است که در باطن و درون زائر هم اثر مي گذارد.

خضوع و خشوع
از جمله آداب زیارت، داشتن خضوع و خشوع هنگام زیارت 
اس��ت. »خش��وع«، حالتي قلبي و رواني اس��ت که از معرفت و 

محبت نسبت به یک مقام و شخصیت در دل ایجاد مي شود. تأثیر عظمت 
او در قل��ب، حالتي را پدید مي آورد که رعای��ت احترام در ظاهر را در پي 
دارد. حتي نوع ایس��تادن، نشستن، نگاه کردن، سخن گفتن، وارد و خارج 

شدن، همه تحت تأثیر آن حالت دروني است. 

ذکر و تکبیر و تسبیح
از آدابي که براي زیارت مرقدهاي مطهر بیان ش��ده، گفتن 
تکبیر و تهلیل هنگام تش��رف است. یاد خدا و حمد و ستایش 
او و ذک��ر توحید و تس��بیح و تنزیه، هم توجه كردن ب��ه عظمت خداوند 
است که چنین شخصیت هاي عظیمي آفریده که عظمتشان در عبودیت و 
تواضع در پیشگاه خداست، هم نوعي تعدیل نگاه و توجه انسان زائر است، 
تا دربارة این پیشوایان الهي، دچار غلّو نشود و نسبت هاي غلّوآمیز ندهد و 

محوریت توحید در همة مسائل حفظ شود. 

اذن دخول
خوان��دن »اذن دخول« هنگام زیارت، یک��ي دیگر از آداب 
اس��ت. این اقتضاي ادب اس��ت که بي اج��ازه وارد حریم حرم 
نش��ویم و با خواندن اذن ورود، ه��م اداي احترام کنیم، هم دل را آماده تر 
س��ازیم. در روایت اس��ت، هن��گام زیارت حضرت رس��ول)ص( و هریک از 

معصومین)ع( اینگونه اذن دخول بخوان:
»اللهم اني وقفُت علی باب بيٍت من بيوِت نبّيك وآل نبّيك...«.
خداوندا، بر درگاه یکي از خانه هاي پیامبر و دودمان پیامبر ایستاده ام، 

ادب و آداب     
زی���ارت
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امام صادق )ع( فرمودند: 
بهترین جای مسجد پیامبر كه در آن نماز خوانده شود، نزدیك قبر است. هرگاه وارد مدینه شدی غسل كن، به 
مسللجد برو، كنار آن بایسللت، بر پیامبر صلی اهلل علیه و آله سالم بده و به رسالت او و ابالغ رسالت گواهی بده 

و بر او زیاد صلوات بفرست و هر چه كه خدا برایت گشایش دهد، در آن جا با دعا بخوان.
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اسالم )صّلي اهلل علیه وآله( فرموده:
ُج�ُل ِمْنُكْم َأَخ�اُه َكَنِصيَحِتِه  »ِلَيْنَص�ح الرَّ

ِلَنْفِسِه«؛ 
» خیرخواهي و نصیحت ش��ما نسبت به برادر 
مؤمن باید به گونه اي باشد که گویا براي خودتان 

در مقام خیرخواهي هستید«.
امام صادق )علیه الس��الم( در ضمن روایتي در 

باب خیرخواهي مي فرماید:
»َيِجُب ِلْلُمْؤِمِن َعَلي اْلُمْؤِمِن َأْن ُيَناِصَحُه«؛ 
»ب��ر مؤمن واجب اس��ت که نس��بت به مؤمن 

خیرخواه باشد«.
همچنین در روایات آمده است:

»َيِجُب ِلْلُمْؤِم�ِن َعَلي اْلُمْؤِمِن النَِّصيَحُة َلُه 
ِفي اْلَمْشَهِد َواْلَمِغيِب«؛ 

»بر مؤمن واجب اس��ت که خیرخواه مؤمن در 
حضور و در غیابش باشد«.

خدایا، مردم را از اینکه بي اجازه وارد خانة پیامبر شوند منع کرده اي. 
م��ن به حرمِت پیامبرت در حال غیبتش مثل حال حضور و حیاتش 
عقیده من��دم و مي دان��م که فرس��تادگان تو زنده ان��د و نزد تو روزي 
مي برن��د، جای��گاه مرا در اینج��ا و این لحظه مي بینند و س��خنم را 
مي ش��نوند. پروردگارا، ابتدا از تو اذن مي طلبم، سپس از پیامبرت و 
از جانش��ین تو که اطاعتش بر من واجب است، اجازه مي خواهم که 
در این لحظه وارد خانه اش ش��وم، از فرشتگان گماشته به این بارگاه 
مق��دس ه��م اذن مي طلبم، به اذن خدا و رس��ول و خلفاي او و اذن 
همة شما وارد این خانه مي شوم و جویاي تقّرب در پیشگاه خدایم... 

ادب نسبت به قبر مطهر
زائري که توفیق تش��رف به حرم ها مي یابد، باید خود را 
در حریم خانة امام یا امامزاده احس��اس کند و هر نوع ادب 
الزم را رعایت کند. س��ید بن طاووس توصیه مي کند زائر، مثاًل در حرم 
حضرت رس��ول)ص(، در بدو ورود، دو رکعت نماز تحیت مسجد بخواند، 
سپس رو به طرف روضة نبوي و حجرة شریف پیامبر کند، سالم دهد،... 
و خود را مهاجري معرفي کند که به حضور پیامبر خدا )ص( س��پرده و 

ب��راي اداي این وظیفه به زیارت آمده و اگر در حال حیات توفیق دیدار 
نداشته، پس از وفات آمده و مي داند که احترام آن حضرت در حال ممات، 
مثل حرمت او در حال حیات است و از آن حضرت بخواهد که نزد خدا 
ش��اهد این زیارت باشد، دست ها را به صورت خود بکشد و این زیارت را 
نوعي بیعت به حس��اب آورد و دعا کند که تا آخر عمر بر همین عهد و 

پیمان استوار بماند.

پرهیز از حرف هاي بیهوده و کارهاي لغو
ادب دیگ��ر در تش��رف به حرم هاي مطه��ر، پرهیز از 
هر کاري اس��ت که مغایر با »ادب حضور« است، از جمله کلمات لغو 
و حرف هاي بیهوده و حرکات سبک و ناپسند و دور از شأن زیارتگاه. 
محدث قمي در مفاتیح الجنان )ادب بیس��ت و یکم( مي گوید: »ترک 
نمودن س��خنان ناشایس��ته و کلمات لغو و اش��تغال به صحبت هاي 
دنیوي که همیشه در هرجا مذموم است و قبیح و مانع رزق و جالِب 

قساوت قلب است، خصوصًا در این بقاع مطهره...«.

خواندن زيارت مأثور
تأکی��د بر آن اس��ت که در زیارت ها، بیش��تر از متون 
زیارتي نقل ش��ده از ائمة معصومین)ع( اس��تفاده شود که به آنگونه 
دعاها و زیارت هاي مستند »مأثوره« گفته مي شود. اینگونه توصیه ها 
و متن آموزي ها نسبت به زیارت حضرت رسول و ائمة نقل شده است.

دعا و تالوت و عبادت
نم��از زیارت و ت��الوت قرآن در حرم ه��اي مطهر نیز 
از جمل��ه کارهاي بافضیلت اس��ت. در زی��ارت حج نیز از 
بهترین اعمال در مس��جدالحرام، تالوت قرآن اس��ت. خواندن قرآن، 
هم براي بهره بردن خود انس��ان مي تواند باشد، هم براي اهداي ثواب 
آن ب��ه روح پیامب��ر یا امام مورد زیارت، یا هدی��ه به ارواح مؤمنان و 
درگذش��تگان و چه خوب که تالوت ق��رآن هم همراه با تدّبر و تأّمل 
باش��د که انس با کالم الهي در اماکن مقدس، تأثیر معنوي بیشتري 

داشته باشد.

پوشیدن 
جامه نو و 
لباس تمیز 
و استفاده 

از عطر، 
از آداب 
تشرف به 

حرم های 
مطهر 
است. 
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امام علی )ع( فرمودند: 
مكه، حرم خداست و مدینه، حرم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله است.

به طور 
طبیعي، 

در کنگره 
عظیم حج 

که ملل 
مختلفي 

از جهان 
اسالم در 

آن حضور 
دارند و 

سالک 
اين سفر با 
ملیت هاي 
گوناگوني 

مواجه 
و همراه 

مي شود، 
پايبندي به 
حسن خلق 
ضروري تر 

خواهد 
بود.

نکته

دوستت را دریاب
گاه��ي  ح��ج،  س��فر  در 
آمدهاي  پیش  ئ��ران  زا براي 
مي افت��د؛  اتف��اق  ناگ��واري 
قبی��ل:  از  پیش آمدهای��ي 
گ��م کردن پ��ول و گذرنامه، 
غرب��ت،  احس��اس  بیم��اري، 
. در ای��ن گون��ه  . دلتنگ��ي و.
اخالقًا  دیگر  ئران  زا بر  موارد 
ئر  واجب اس��ت که دوست زا
و  نگذارن��د  تنه��ا  را  خ��ود 
براي رفع مش��کالت او اقدام 
گم  در صورت  مثاًل  نماین��د، 
با حفظ کرامت  پولش،  شدن 
او به یاري وي بش��تابند و یا 
اقدام  مدارکش  یافت��ن  براي 
کنن��د و در ص��ورت بیماري 
او کمک  ب��ه  ب��راي عالجش 
ک��رده، وي را ب��ه دکت��ر یا 
 . . به بیمارس��تان برس��انند و.
و بدی��ن ترتیب از احس��اس 
غرب��ت او کاس��ته، دلتنگ��ي 
ک��ه  ص��ورت  ه��ر  ب��ه  را  او 

مي توانن��د برط��رف کنن��د. 
هلل  ا )صّل��ي  رس��ول خدا 
یت  عا ر ة  ر با ر د ل��ه(  آ و علیه 
ن  ا در ا ب��ر حق��وق  و  ل  ح��ا
دن  ا د ري  یا م  لزو و  ین��ي  د
ش��تن  نگذا تنها  و  ن  ن��ا آ به 
مده��ا  پیش آ در  ن  ن��ا آ

ی��د: مي فرما
ُخ�و  َأ ْلُمْس�ِلُم  ا «
اَل  َو َيْظِلُم�ُه  اَل  ْلُمْس�ِلِم  ا
ِف�ي  َن  َكا َم�ْن  َيْش�ِتُمُه 
اللَُّ  َن  َكا ِخي�ِه  َأ َج�ِة  َحا
َج  َفرَّ َم�ْن  َو َجِت�ِه  َحا ِف�ي 
َج  َب�ًة َف�رَّ ُكْر َع�ْن ُمْس�ِلٍم 
ِمْن  َب�ًة  ُكْر ِبَه�ا  َعْن�ُه  اللَُّ 
َس�رَّ  َمْن  َو َمِة  ْلِقَيا ا ِب  ُك�َر
َم  َي�ْو اللَُّ  ُه  َس�رَّ ُمْس�ِلمًا 

ْلِقَياَم�ة«؛  ا
»مس��لمان، برادر مس��لمان 
اس��ت؛ از ای��ن رو ب��ه او س��تم 
نمي کند و او را دشنام نمي دهد. 
کسي که در مقام انجام حاجت 
برآی��د، خدا  دین��ي اش  ب��رادر 
حاجت او را روا مي کند وهرکس 
از مس��لماني برطرف  رنج��ي را 
کن��د، خ��دا رنج��ي از رنج هاي 
قیام��ت او را برط��رف مي نماید 
خوشحال  وهرکس مس��لماني را 
کند، خداوند در روز قیامت او را 

خوشحال خواهد کرد«
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بررسي سّنت گفتاري و رفتاري پیامبر اعظم)صلي 
اهلل علیه وآله در زمینه »حّج«، حکایت از آن دارد 
ک��ه آن بزرگوار، ضمن اهمیت دادن به ُبعد فقهي 
»حّج« و کوشش فراوان در جهت آموزش مناسک 
آن به مسلمانان ،از توجه دادن آنان به دیگر ابعاد 
حج، به ویژه ُبعد اخالقي آن، دریغ نورزیده است.

مقاله زیر تلخیصي از نوش��ته نسبتا مفصل اقاي 
سید حسین شفیعي است كه در چهار محور اخالص 
)پرهی��ز از ریا(، »توبه« و بازگش��ت از گناه، حس��ن 
خلق)خوش خوی��ي( و  س��خاوت و بخش��ندگي بر 
مبناي توصیه هاي پیامب��ر گرامي اكرم مورد توجه 
قرار داده است . محور اول و دوم این مقاله با محوریت 
“اخالص” و “توبه”در ش��ماره هاي گذشته به نظر 
خوانندگان عزیز رسید اینك ادامه مطلب پیش روي 
شماس��ت؛ امیدواریم  مورد توجه خوانندگان گرامي 

قرار گیرد.

w حسن خلق 
خصلت زیباي »حسن خلق«، از خصلت هاي 
نیک اجتماعي اس��ت که تحس��ین هم��گان را به 
همراه دارد. هیچ فرد یا گروهي را نمي توان یافت 

که از صاحب این خوي شایسته ستایش نکند.
در کت��ب اخالق��ي و غیر آن، آی��ات و روایات 
فراواني در جهت تمجید از آن نقل گردیده است; 

براي نمونه، برخي از آن ها را مرور مي کنیم:
پیامب��ر اس��الم صل��ي اهلل علیه وآل��ه فرمود: 
اإلْسالُم ُحْسُن اْلُخْلِق  اسالم، خوشخویي است.

در بیان دیگري فرمود: خوي نیکو، نصف دین 
است.

در روایتي آمده اس��ت: »مردي به حضور پیامبر 
گرامي)صلي اهلل علیه وآله( آمد و گفت: مرا توصیه اي 
فرمایید که از آن بهره گیرم«; از جمله سفارش هاي 

حضرت به آن ش��خص این بود با چهره گش��اده با 
برادرت برخورد کن. از بررس��ي آیات و روایات وارده 
در باب »ُحسن ُخلق«، چنین برمي آید که ضرورت 
پاي بندي ب��ه این خصلت شایس��ته، امري فراگیر 
است و شامل تمام حوزه هاي حیات اجتماعي مانند: 
وطن، س��فر، منزل، بازار، اداره و... مي ش��ود; منتها 
رعایت آن در س��فر، از اهمیت بیش��تري برخوردار 
اس��ت; این است که در احواالت پیامبر گرامي صلي 

اهلل علیه وآله آورده اند:
در یک��ي از سفرهایش��ان فرمودن��د: َمْن کاَن 
يس�يء اْلج�وار َف�ال ُيصاحبن�ا کس��ي که در 
مصاحبت و مجاورت، بد عمل مي کند با ما همراه 

و همسفر نشود.
به ط��ور طبیع��ي، در کنگره عظی��م حج که 
مل��ل مختلف��ي از جه��ان اس��الم در آن حض��ور 
دارند و س��الک این س��فر با ملیت هاي گوناگوني 
مواجه و همراه مي ش��ود، پایبندي به حسن خلق 
ضروري تر خواهد بود. به خصوص که قرآن کریم 
به ط��ور صری��ح مي فرمای��د: ) ..َفال َرَف�َث َو ال 
...( .سخنان زشت،  ُفُسوَق َو ال ِجداَل ِفي اْلَحجِّ
لغ��و، فحش، فس��ق، فجور، م��راء و جدال در حج 

جایگاهي ندارد.
این کالم نوراني پروردگار حاکي از آن اس��ت 
ک��ه دس��تیابي حج گزار به ثواب و پ��اداش الهي، 
مش��روط به این است که در طول سفر حج، فسق 
و فجور و جدالي از او سر نزند. این است که پیامبر 

صلي اهلل علیه وآله مي فرماید:
»َم�ْن َحج اْلَبْيَت َفَلْم َيْرُفْث َو َلْم َيْفُس�ْق، 

َخَرَج ِمْن ُذُنوِبِه َکَيْوَم َوَلَدْتُه ُأمُُّه«
»کس��ي که حج کند و مرتکب زشتي و فسق 
نگردد، از گناهانش پاک ش��ود; چنان که گویي از 

مادر متولد گردیده است.« 

خوش خلقی،اخالق محمدی است

مانند پیامبر
خدا باشیم

از بررسي پاره اي از متون و منابع نگارش 
يافته در باب »حّج«، چنین برمي آيد که 

ُبعد اخالقي اين فريضه واالي آسماني، بیش 
از ديگر ابعادش مورد غفلت و بي توّجهي 
محققان و نويسندگان قرار گرفته است; در 

حالي که به يقین، توّجه به جنبه هاي اخالقي 
اين سفر الهي و معنوي، موجب ُپربار شدن 

معنويات برآمده از آن خواهد شد.

)ص(



خود را به کارهای زیبا عادت بده
امللام علی)ع( فرمودند:خودت را به كارهای زیبا )خدا 
پسللندانه( عادت بده كه اگر به آنها عادت كنی برایت 
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مهربان تر از مادر
بود  راضی  ز خود  ا و  مغرور  بس��یار  نی  جوا
د. بی  ا رنج می دا ره مادر خوی��ش ر و هم��وا
به جایی رس��ید که روزی  به مادر   و  ا مهری 
پی��ری و ضعف،  م��ادر خود را ک��ه به خاطر  
ه رفتن نداش��ت، ب��ه دوش گرفت  و  توان را
ب��االی کوه ب��رد و در آن جا نهاد، ت��ا طعمه 

درن��دگان بیاب��ان ش��ود.
هنگام��ی ک��ه مادر را در آن ج��ا نهاد و از 
باالی کوه  س��رازیر ش��د تا به خان��ه برگردد، 
افتاد  مبادا پس��رم در  این فک��ر  م��ادرش در 
مس��یر پرت��گاه ک��وه بیفت��د و بدن��ش خراش 
ب��ردارد و ی��ا طعم��ه درن��دگان گ��ردد! برای 
یا! پس��رم را  پس��رش چنی��ن دع��ا کرد: »خدا
از گزن��د درن��دگان و حوادث حف��ظ کن،  تا 
به س��المت ب��ه خانه اش بازگردد«. از س��وی 
خداون��د ب��ه موس��ی )ع( خط��اب ش��د: »ای 
موس��ی! به آن  کوه ب��رو و منظره مهر مادری 

را ببی��ن«.
ببی��ن مهر مادر چه ه��ا می کند جفا دیده، 
اما دع��ا می کند موس��ی )ع( به آن جا رفت. 
وقت��ی مه��ر م��ادری را دریافت،  احساس��ات 
آن بزرگ��وار به جوش و خ��روش آمد، که  به 

راس��تی مادر چه قدر مهربان اس��ت.
خداوند به او وحی کرد که: »ای موس��ی!  من به 

بندگان خود مهربان تر از مادر هستم«.
 

دوباره خطاب آمدی بر کلیم
 زسوی خدای غفور و رحیم

که موسی، از این مادر دلپریش
منم مهربان تر به مخلوق خویش
ولی حیف کاو خودستایی کند
  ندانسته از من جدایی کند

در عین بدی، من از آن دل خوشم
 که با توبه ای ناز او می کشم

اله��ی دریاب حال ما را، از م��ا آهی و از تو 
نگاه��ی اله��ی از کرم و جود و بخش��ش ات اگر 
گوی��م دگ��ر هیچکس س��ر ب��ه س��جده نخواهد 
گذاش��ت مهر اسرار ازلیت بر لبم هست رازدارم 

یا دوس��ت س��خنت جز به دوس��ت نگفتم
که آش��نا س��خن آش��نا نگ��ه دارد رازی را 
ف��اش ک��ردم ب��ه عزیزت م��ی دانم از دس��تم 
ناراح��ت نیس��تی چرا که خ��ودت او را به من 
معرف��ی کردی الهی به اس��رار ازل��ی و ابدیت 

قس��م ما را آن ده که ما را آن به.
 

سرگذشتهای عبرت انگيز، محمدی اشتهاردی
 ارسالی از خادم 19051 مشهد

پیام زائر

بخش نخست - به رغم این كه عصر حاضر 
را عصر ارتباطات نامیده اند و قدرت رس��انه ها و 
ارتباطات دنیاي وس��یع را به دهكده اي ش��بیه 
س��اخته كه ه��ر خبري در زمان��ي اندك در ان 
پخش مي ش��ود، لیكن بس��یاري از مردم جهان 
از بس��یاري از ام��ور اطراف خود ب��ي اطالعند. 
قوي ترین رس��انه هاي جهان مي توانند با درصد 
ناچیزي از جمعیت جه��ان ارتباط برقرار كنند 
آن هم نه در همه س��طوح بلكه به صورت ناقص 
و محدود. ب��ه ندرت براي دولتي یا حزبي اتفاق 
مي افت��د كه بتواند همه م��ردم را با هدف واحد 
زیر یك پرچم جمع كند و اگر هم اتفاق افتد در 
دایره اي محدود و جزئي است، آن هم با صرف 

هزینه هاي فراوان.
امروزه ب��راي برگزاري یك همایش جهاني 
حتي با اهداف متوس��ط و جزئ��ي، هزینه هاي 
س��نگین صرف مي گ��ردد و امنی��ت همایش 
از مهمتری��ن مس��ائل اس��ت، به ط��وري كه 
وقت��ي در زم��ان جنگ ایران و عراق، توس��ط 
هواپیماه��اي ای��ران دی��وار صوت��ي در بغداد 
شكسته شد، اعتماد به قول دولت بعثي مبني 
ب��ر نفوذناپذی��ر ب��ودن جّو بغ��داد مخدوش و 
نشس��ت غیرمتعهدها در بغداد لغو گردید. لذا 
براي بعضي از همایش هاي جهاني تا شعاع ده 
كیلومت��ري از هر رفت و آمد عادي جلوگیري 
مي ش��ود. از همه اینها ك��ه بگذریم، باید دید 
صده��ا و بلكه هزاران همایش��ي ك��ه تا كنون 
ب��ا هزینه هاي نجومي در نیا ش��كل گرفته چه 

هدف بزرگي را محقق س��اخته اند.
اس��الم در عصري كه هیچ وس��یله ارتباطي 
ام��روزي وجود نداش��ت، پیام خ��ود را به طور 
مفّصل به همه مردم رس��اند. یكي از مهمترین 
روشها براي تحصیل این ارتباط گسترده، »حج« 
بود. حج عالوه بر آث��ار معنوي فراوان در جهت 
ارتباط وس��یع عالم اسالم با یكدیگر، معجزه اي 
آشكار اس��ت. حال بنگریم تدبیر اسالم در حّل 
دو امر مهم امنیت و هزینه هاي حج چگونه بوده 

است.
• الف - امنيت: ای��ن مقصود بدون صرف 
 هیچ هزینه اي با روش��هاي زی��ر تامین گردید:

1. مح�دوده ح�رم: خداوند دای��ره اي به قطر 
چندین كیلومتر با مركزی��ت كعبه را حرم قرار 

داده و جنگ و نزاع در آن را گناهي عظیم شمرده 
 اس��ت و حتي شكار را در آن منع فرموده است.

2. ماه حرام: یك ماه قبل و یك ماه بعد از حج 
و ماه ح��ج را ماه حرام س��اخته و جنگ در آن 
را گناهي بزرگ برش��مرده و فرموده است: »ُقل 
ِقت��ال فیِه كبیر«، بگو جن��گ در آن )ماه حرام، 

گناهي( بزرگ است. )بقره، 21۷(.
3. پوش�ش: چون جنگ غالب��ا بین مردان 
لب��اس  پوش��یدن  از  را  آنه��ا  در مي گی��رد، 
دوخته، پوش��اندن روي پا و روي س��ر، منع 
فرموده اس��ت. این حاالت باعث مي شود كه 
م��ردان در حالت��ي ق��رار گیرند كه ن��ه تنها 
امكان جنگ مس��لحانه نظام��ي، بلكه امكان 
نزاع ش��خصي هم وجود ندارد زیرا به محض 
درگیري، س��اتر كنار رفته، موجب رس��وایي 
طرفین مي ش��ود و امكان استفاده از دست و 

پا در نزاع كم اس��ت.
به همین س��بب اس��ت كه در تاریخ اسالم، 
طوای��ف متخاص��م فراواني كه با ه��م جنگ ها 
داش��ته و بین آنها خون ها ریخته ش��ده بود، به 
اینجا كه مي رسند در كنار هم فارغ از هر ترسي 
از خش��م یكدیگر اعمال ح��ج را انجام مي دادند 
و در طول تاریخ اس��الم هرگز دیده نش��ده كه 
دو طایف��هٔ در حال جنگ، نزاع خود را در اینجا 
نیز ادامه دهن��د. جالب این كه خداوند یك ماه 
و نیم بع��د از فراغ از اعمال حج را نیز ماه حرام 
ق��رار داده تا قبایل نتوانند بع��د از فراغ از حج، 
بیرون ح��رم، قرار نزاع بگذارن��د، بلكه طي این 

مدت طوالني كامال از هم فاصله گرفته اند.
4. ممنوعي�ت ش�كار و قت�ل: حتي قتل 
حیوان��ات، و حتي شكس��تن تخم پرن��دگان از 
روي اختیار در حال احرام گناه ش��مرده ش��ده 
به طوري كه حتي شكس��تن تخم داراي جوجه 
زنده، كفاره گوس��فندي كوچ��ك را دارد و اگر 
حاجي بعد از كفاره شكار اول باز هم شكار نمود 
به نّص قرآن كریم دیگر كّفاره ندارد )خدا كفاره 

او را قبول نمي كند( بلكه از او انتقام مي گیرد.
فرموده: »َوَمْن َعاَد َفَينَتِقُم اللَّ�ُه ِمْنُه...« 
و هر كه دوباره شكار كند خدا از او انتقام خواهد 

گرفت. )مائده – 95(
ادامه در شماره بعد...

حج، معجزه آشكار اسالم
محمدرضا شایق عضو هیات علمي دانشگاه یزد – كاروان 34010 یزد

مطالب

ارسالی

زائران

زائر نامــــــه



تلفن مشاور دیابت راه اندازی می شود
رییس مرکز پژوهش غدد و متابولیسللم دانشگاه علوم پزشکی تهران از 
راه اندازی تلفن مشاور دیابت برای مردم سراسر کشور خبر داد.وی در 
این رابطه افزود: افراد در سراسر کشور می توانند با تلفن 0218999 
و سللاکنین تهللران با شللماره تلفللن 9099077777 تمللاس بگیرند و 

نیازهای فوری خود را برطرف کنند. 

رئیس س��ازمان انرژی اتمی کشورمان امروز با تقدیر 
از سخت کوشی کارکنان صنعت هسته ای کشور، مراحل 
و رون��د خطوط تولی��د و آماده س��ازی UO2 طبیعی و 

غنی شده را خوب ارزیابی کرد
ن��رژی اتمی دیروز  به گزارش رییس س��ازمان ا
از بخش های مختلف یوس��ی اف اصفهان  بازدید  در 
آینده خط��وط طبیعی  تاچند ماه  براز داش��ت که  ا
ن��دازی  راه ا طورکام��ل  ب��ه   UO2 غنی ش��ده  و 

می ش��وند.
علی اکب��ر صالحی، رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی 
کش��ورمان دیروز با تقدیر از سخت کوش��ی کارکنان 
صنع��ت هس��ته ای کش��ور ، مراحل و رون��د خطوط 
تولید و آماده س��ازی UO2 طبیعی و غنی ش��ده را 

خ��وب   ارزیاب��ی ک��رد.
وی، کم��ک به طرح های عمرانی روس��تاهای اطراف 
مناطق هس��ته ای را یکی از رس��الت های سازمان انرژی 
اتمی کش��ور عنوان کرد و افزود: در این سفر چند طرح 
عمرانی که با مش��ارکت س��ازمان انرژی هسته ای کشور 

ساخته شده، افتتاح شد.
وی گفت: اکنون صنعت هسته  ای کشور به جایگاهی 
رس��یده اس��ت که باید رش��د تحقیقاتی، تولی��د علم و 
فناوری و ارتقای س��طح کیفی و زندگی را در دستور کار 

خود قرار دهد.
در پایان ای��ن بازدید یک مجموع��ه بزرگ فرهنگی 
ورزش��ی دریکی از روس��تاهای اطراف منطقه هسته  ای 

اصفهان افتتاح شد

صالحی از راه اندازی قریب الوقوع خطوط UO۲ خبر داد

اخبار حج

گراني كاالها 
در مدینه و مکه

وزارت حج عربستان با اشاره به 
اینك��ه مدینه منوره در موس��م 
بعد از ح��ج میزبان حدود ۶00 
ه��زار حاج��ي خواهد ب��ود، از 
برنامه ه��اي ای��ن وزارت براي 
كاهش انتظ��ار براي اتوبوس ها 

به حجاج خبر داد.
فیصل ب��ن س��لمان رئیس 
كمیته حج مدینه منوره دستور 
دوره  نشس��ت هاي  برگ��زاري 
اي می��ان مدیران و مس��ئوالن 
دس��تگاههاي دولتي و خدماتي 
را ب��راي تضمی��ن ارائه خدمات 
برنامه ریزي ش��ده از سوي هر 
دس��تگاه و نهادي با هدف ارائه 
سریع خدمات صادر كرده است.

عبدالرحم��ن  ب��ن  محم��د 
حج  وزارت  مس��ئول  البیجاوي 
عربس��تان در مدین��ه منوره در 
گفتگ��و ب��ا الریاض اع��الم كرد 
همه دس��تگاهها براي استقبال 
از حدود ۶00 ه��زار حاجي در 
موس��م پ��س از ح��ج از طریق 
طرحه��اي مش��خص و برنام��ه 

ریزي شده آماده اند.
اداره كل امور حرم مطهر 
نب��وي )ص( ه��م از آمادگي 
به  خدمت  ب��راي  خود  كامل 
نبوي  مطه��ر  ح��رم  ئ��ران  زا
افزایش  بر  مبتن��ي  كه  )ص( 
فعالیته��اي نظاف��ت در طول 
از  اس��تفاده  و  روز  ش��بانه 
ب��راي  مراقب��ان  و  ناظ��ران 
نظارت  و  س��اماندهي صفوف 
پله ه��اي  و  گذرگاه ه��ا  ب��ر 

برقي اس��ت.
نوش��ت:  روزنام��ه  ای��ن 
ویژه  نیروه��اي  گش��تي هاي 
كاروانهاي  هم  ها  راه  امنیت 

حجاج را زی��ر نظ��ر دارن��د.
در  كااله��ا  گران��ي  ام��ا   
مدین��ه منوره هم در موس��م 
حج امس��ال مش��هود است به 
ط��وري ك��ه وزارت تج��ارت 
عربس��تان در مدین��ه من��وره 
اعالم كرده اس��ت ب��ا افزایش 
قیمت ه��ا از طری��ق افزای��ش 
بازارها  بازدیدهاي میداني در 
ب��راي اطمینان از پایبندي به 
قیم��ت هاي مش��خص ش��ده 

مقابله مي كند.
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ب��ه گزارش مهر، با مرور وضعیت تولید و مصرف بنزین 
و حت��ی گازوئیل در کوتاه مدت هم اکنون، وزارت نفت دو 
راهکار کوتاه مدت به منظور مهار مصرف این فرآورده های 

استراتژیک نفتی را در دستور کار قرار داده است.
س��ناریوی اول افزایش قیمت بنزی��ن و حتی گازوئیل 
مطابق با مصوبات قانونی و مورد تائید دولت و مجلس بوده 
ک��ه از این رو احتمال افزایش 20 ت��ا 25 درصدی قیمت 
بنزی��ن به عنوان ک��ف گرانی بهای ای��ن دو فرآورده نفتی 

قوت گرفته است.
بی��ژن زنگن��ه وزیر نف��ت هم پیش��تر در ی��ک برنامه 
تلویزیونی قیمت واقعی یک لیتر بنزین مطابق با بازار فوب 
خلیج فارس را 3000 تومان عنوان کرده است و از این رو 
قیمت 400 و ۷00 تومانی فعلی بنزین با بهای بین المللی 

آن فاصله قابل توجه ای دارد.
از ای��ن رو پیش بینی می ش��ود برای س��ال آینده 

دس��ت ک��م به��ای بنزین 20 ت��ا 25 درص��د افزایش 
یاب��د ک��ه در این صورت ب��ا توجه به ذخی��ره بیش از 
دو میلی��ارد لیت��ر بنزین 400 تومان��ی در کارت های 
هوشمند س��وخت، از سال احتمال عرضه بنزین با سه 
ن��رخ 400 تومانی، بنزی��ن با قیمت نیم��ه یارانه ای و 

بنزی��ن ب��ا قیم��ت آزاد وج��ود دارد.
ناصر رئیس��ی فرد رئیس انجمن جایگاه داران سوخت 
کش��ور با ارائه پیشنهادی خواستار عرضه بنزین به صورت 
تک نرخی شده است و تاکید می کند: با حذف نظام توزیع 
بنزین چند نرخی، برخی از مش��کالت و به ویژه فس��اد در 

جایگاه های سوخت به حداقل کاهش می یابد.
دومین س��ناریوی دولت برای تامی��ن بنزین مورد نیاز 
کشور، تهاتر نفت خام با بنزین برخی از کشورهای خریدار 
نف��ت ایران همچون چین، هن��د و حتی تهاتر نفت کوره و 

بنزین با امارات متحده عربی است.

2 راهکار مديريت مصرف بنزين

 واردات و افزایش قیمت

مدی��ر س��رمایه گذاری طرح توس��عه 
فرودگاه بین المللی ام��ام  تاکید کرد: 
سعی بر این است که به زودی متروی 
حرم ام��ام خمین��ی )ره( – فرودگاه 
امام – ش��هر جدید پرند به طول 53 

کیلومتر راه اندازی شود. 
علی کیانی اظهار امیدواری کرد در 
این دولت ش��اهد تکمی��ل و راه اندازی 
کام��ل فاز ی��ک این ف��رودگاه و حتی 

بخشی از فاز دو طرح توسعه باشیم.

وی گفت:  ایران از دیرباز چهارراه 
ارتباطی بین کشورهای شرق و غرب 
جهان بوده و امروزه می تواند با فراهم 
ک��ردن زیرس��اخت های نوی��ن حمل 
و نق��ل هوایی ام��کان برقراری بخش 
گسترده ای از ارتباط های بین المللی 

در جهان را فراهم کند.
دهه ه��ای  از  اف��زود:  کیان��ی 
به محدودیت های  توجه  با  گذش��ته 
ف��رودگاه بین الملل��ی مهرآب��اد ب��ه 

سبب گسترش شهر تهران و احاطه 
فرودگاه توس��ط مناطق مس��کونی، 
محدودیت ه��ای  صوت��ی،  آلودگ��ی 
ناش��ی از ارتفاع��ات ش��مال تهران، 
منطقه  محیطی  زیس��ت  مش��کالت 
و ایمنی حاش��یه نش��ینان فرودگاه 
و ... ض��رورت احداث ی��ک فرودگاه 
بزرگ ب��ا ظرفیت ویژه و متناس��ب 
ب��ا اس��تانداردهای بین المللی مورد 

توجه مس��ئوالن کش��ور قرار گرفت.

بزودی متروی حرم امام تا پرند راه اندازی می شود



بازگشایی سفارت انگلیس تا چند روز آینده
سللخنگوی وزارت امللور خارجلله کشللورمان گفت: 
کارداران غیرمقیللم ایللران و انگلیس تللا چند روز 
آینده از سوی دو کشور تعیین می شوند و با تعیین 

کاردار سفارتخانه ها بازگشایی خواهد شد.

w مذاکره با حضور وندی ش�رمن 
را تحريم کنيد

w  نائب رئيس کميسيون اقتصادی 
مجلس:ح�ذف ياران�ه پردرآمدها 

ابتدا با خود اظهاری است

هماهنگی  ب�ا  ژن�و  w مذاک�رات 
رهبری انجام می شود

w ذخيره آب تهران نصف شد

w مسئوالن عالي نظام در جريان 
مذاكرات هسته اي قرار دارند

w  دكت�ر صالح�ي: خ�ط تولي�د 
س�وخت نيروگاه اتمي بوشهر تا 

3 ماه آينده راه اندازي مي شود

را  ته�ران  بی ب�اران  w پايي�ز 
آلوده تر کرد

اظه�ارات  ب�ه  w واکنش ه�ا 
توهين آميز مع�اون وزير خارجه 

آمريکا

w س�ازمان مل: اي�ران رتبه دوم 
جهان در توس�عه شاخص نيروی 

انسانی است

اي�ران  علي�ه  غ�رب  w تحري�م 
باي�د  غ�رب  اس�ت  ظالمان�ه 

حسن نيت خود را ثابت كند
ارائ�ه  محدوديت  ه�اي  w رف�ع 
ب�ه  تأمين اجتماع�ي  خدم�ات 

فرزندان چهارم به بعد

w سخنگوی وزارت امور خارجه: 
مذاک�رات با هماهنگ�ی مقامات 

عالی کشور صورت می گيرد
لواي�ح  درتصوي�ب  w تس�ريع 

قضايی

w کم درآمدها نگران حذف يارانه 
نقدی نباشند

w پرتغ�ال و ايتاليا عليه رياضت 
اقتصادی

خارج�ه  وزارت  w س�خنگوی 
آين�ده  مس�ير  ک�رد:  تش�ريح 

مذاکرات هسته ای
آمارهاي  آزاد س�ازي  w دس�تور 

محرمانه اقتصادي

11

40 درصد نقدینگی مردم در دست 
موسسات مالی

رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تعاون 
ایران با بیان اینکه نرخ س��ود بانکی در بخش 
تولید باید به صورت ترجیحی باشد، پیشنهاد 
کرد: بانک مرکزی با تغییر نرخ ذخیره  قانونی 
یا نرخ تنزیل مجدد به سیاس��تگذاری در این 
زمینه بپردازد و تالش خود را بر روی کنترل 

نرخ تورم متمرکز کند.
رض��ا علیخانزاده در گفت وگو با خبرنگار 
تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: واحدهای 
دارای  مختل��ف،  بخش ه��ای  در  تولی��دی 
بازدهی و حاش��یه سود متفاوتی هستند که 
برخی از آنها در صورت افزایش نرخ س��ود، 
قادر ب��ه پرداخت آن نیس��تند و این امر به 
ضرر بخش تولید و صنعت تمام خواهد شد.
اتاق  رییس کمیس��یون س��رمایه گذاری 
تعاون ایران معتقد است: بانک مرکزی می تواند 
با تغییر نرخ ذخیره  قانونی یا نرخ تنزیل مجدد 
در این زمینه سیاس��تگذاری کن��د و بر روی 

کنترل نرخ تورم متمرکز شود.
به گفت��ه علیخانزاده، ه��م اکنون بیش 
از ش��ش هزار صندوق و مؤسس��ه  مالی غیر 
بانکی در کش��ور وج��ود دارد که 40 درصد 

نقدینگی جامعه در اختیار آنها است.

فضا برای بررسی صالحیت فرجی 
دانا مناسب تر است

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی گفت: در حال حاضر 
فضا برای بررسی صالحیت فرجی دانا برای 
تص��دی وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری 

مناسب تر است.
عبدالوحی��د فیاض��ی در گفت وگ��و ب��ا 
خبرن��گار پارلمانی خبرگزاری دانش��جویان 
ایران )ایس��نا( با بی��ان این مطل��ب افزود: 
کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس در 
جلس��ه روز سه ش��نبه خود برنامه های وزیر 
پیش��نهادی علوم را بررسی خواهد کرد. اما 
در حال حاضر هنوز نظر کمیسیون مشخص 

نیست.
وی افزود: رویک��رد مجلس بیش از این 
نسبت به جعفر توفیقی برای عهده دار شدن 
س��مت وزارت علوم منفی بود. اما دولت به 
همین دلیل ش��خص دیگری را برای وزارت 

علوم به مجلس معرفی کرد. 
این عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش 
تاکی��د کرد: فک��ر می کنم در ح��ال حاضر 
تا ان��دازه ای فضا برای بررس��ی صالحیت و 
رای اعتم��اد ب��ه فرجی دانا ب��ه عنوان وزیر 

پیشنهادی علوم مناسب تر است.
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حس��ن روحانی رییس جمهوری اس��المی ایران، با اشاره به اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران و 
ض��رورت تدبی��ر در نحوه مصرف منابع درآمدی، ابراز امیدواری کرد که با وجود عزم و اراده ملی در 
حل مش��کالت و با توجه به پش��تیبانی ارزش��مند و اعتماد مقام معظم رهبری به دیپلماسی دولت، 

گشایش در عرصه های گوناگون کشور قابل پیش بینی است.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، حجت االس��الم والمس��لمین 
روحانی در دیدار مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان  گفت: پیش��رفت های مناسبی پس از استقرار 
دولت در شناسایی مشکالت اساسی حاصل و قدم های صحیح و مثبتی که با تالش شبانه روزی و 
درایت گروه مذاکره کننده برداشته شده است و  امیدوارم در سال جاری و خصوصا در سال 1393 
با تنظیم بودجه ای منطقی، متوازن و واقعی، به کمک نمایندگان محترم مجلس، در حل بس��یاری 

از مشکالت توفیق حاصل شود.

وزیر خارجه پیشین ایران تیم مذاکره کننده ایران با 1+5 را بسیار فعال خواند.
دکتر علی اکبر والیتی، مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بین الملل در نشست خبری همایش 
بزرگداشت هزاره تألیف کتاب »قانون« ابن  سینا در شورای عالی انقالب فرهنگی درباره مذاکره ایران با 
آمریکا و فعالیت تیم هسته یی تصریح کرد: این گروهی که اکنون مذاکره می کنند بسیار فعال هستند و 
تالش می کنند که در جهت منافع ملی کشور کار بکنند تا حقوق هسته یی ما حفظ شود و از آن صیانت 

کنند تا تحریم ها برطرف شود.

رييس جمهور ابراز داشت: 
سال آینده شاهد گشایش در عرصه مشکالت کشورخواهیم بود

کیهان

ایران

اطالعات

جام جم

جوان

جمهوری 
اسالمی

حمایت

خورشید

تهران 
امروز

والیتی: تیم مذاکره کننده ایران در جهت منافع ملی حرکت می کند

اخـــــــــبار
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

و  رواي�ات  و  کري�م  ق�رآن 
»غيبت« چه  درب�اره  احادي�ث 

نظری دارد؟
يکللی از اموری که در اسللام 
منع شللديد شللده، غيبللت مومن 
اسللت و آن نقللل و اظهار کردن 
عيبللی يللا لغزشللی از شللخص با 
ايمان اسللت که از مردمان پنهان 
بللوده و او بلله اظهللار و نقل آن 
راضللی نباشللد، امللا نقللل کردن 
امللری کلله در او ظاهر باشللد يا 
فسللقی کلله آشللکارا انجللام می 
دهللد و خللودش آن را از مللردم 
حللرام  و  ممنللوع  نمی پوشللاند، 
نيسللت. قللرآن کريللم: )1( »ای 
کسللانی کلله ايمللان آورده ايد از 
بسلليار پندارهللا )و گمانهللای بد 
در حللق يکديگر( اجتنللاب کنيد 
گمانهای  )و  پندارهللا  برخللی  که 
باطل( گناه اسللت  و نيز )از حال 
درونللی هللم ( تجسللس نکنيد و 

غيبت يکديگر نکنيد.
از رسللول خدا )ص( روايت: 
است: »قسللم به خدايی که الهی 
جللز او نيسللت، هرگز بلله مومنی 
خيللر دنيللا و آخرت داده نشللده 
اسللت جللز به حسللن ظنللش به 
خداونللد عّزوجّل و خودداريش از 
غيبت مومن و قسللم به خداوندی 
کلله الهللی جللز او نيسللت عذاب 
نمی کند خداونللد عّزوجّل مؤمنی 
را بعللد از توبه و اسللتغفار جز به 
سللوء ظنش )به خداوند عّزوجّل( 

و غيبتللش از مومنللان.« 

تنعیم
تنعی��م منطقه ای اس��ت در راه مکه 
و مدین��ه که در می��ان دو کوه ناعم 
و نعی��م قرار دارد و ب��ه آن »منطقه 
نعمان« ه��م می گویند. فاصله اش تا 
شهر مکه دو فرسخ است و مسجدی 
در ای��ن ناحی��ه وج��ود دارد به نام 
مس��جد تنعی��م که از میق��ات های 

عمره مفرده است.

عکس روز

مسجد الحرام - لحظات آخر حضور را دریابیم

w w w . h a j j . i r

حج زنده، اسالم زنده
اینكه مسلمانان به صورت ظاهر در مكه اجتماع كنند و دلهاشان نسبت به 
یكدیگر پر از كینه و عداوت باشد، مصداق كالم خدای متعال باشند: »َتْحَسُبُهْم 
َجِميًعا َوُقُلوُبُهْم َشتَّٰى« )می پنداری آنها با هم اند و حال آنكه دلهاشان پراكنده 
اس��ت( و مصداق كالم علی )ع( بوده باش��ند: ايها الناس المجتمعه ابدانهم 
المختلفه اهواُؤهم. ای مردمی كه بدن هاشان در یك جا جمع شده اما خواسته ها 
و آرزوها و هدفهاشان از هم جداست! اینگونه اجتماعی منظور اسالم نیست، حج 
 برای چنین اجتماعی نیست، خداوند به چنین اجتماعی به نظر رحمت نمی نگرد .
الدي�ُن  الي�زاُل  ش��ده:  وارد  )ع(  امیرالمؤمنی��ن  از  دیگ��ری  در حدی��ث 
قائم�ًا م�ا قام�ت الكعبه، م��ادام كه كعبه بپاس��ت اس��الم بپاس��ت. یعنی 
م��ادام ك��ه ح��ج زن��ده و باق��ی اس��ت اس��الم زن��ده و باق��ی اس��ت. كعبه 
 پرچ��م مق��دس اس��الم اس��ت، رمز وح��دت و اس��تقالل مس��لمین اس��ت.
از اینجا می توانیم بفهمیم كه منظور اسالم این نبوده كه مردم ندانسته و نفهمیده 
 بروند به مكه و فقط یك سلسله مناسك كه برای خود آنها نامفهوم است بجا آورند.

منظور اصلی این است كه تحت لوای كعبه یعنی همان خانه ای  كه اولین  بار در 
میان بش��ر برای پرس��تش خدای یگانه بنا شد، به صورت یك قوم واحد و ملت 
واحد و هم عزم و هم رزم گرد  آیند. شعار اصلی و اساسی اسالم »توحید« است. 

 شیخ محمود شبستري

هر آن امری که فرمودت به جای آر
چو کردی نیت از اول نکو کن
بدان نیت شوی درویش حاجی
ز بهر آن که باز آئی و مردم
که پنداری که کاری کرده باشی
برو بشکن همه بت های پندار
هر آنچه آمد به تو آن از خدا بین
چو اسمعیل جان خود فدا کن

به کعبه روی خود سوی خدا آر
از آن پس اعتماد خود بر او کن

که کردی با خدای خویش ناجی
زر و سیمت دهند و نان و گندم
و یا حجی به جای آورده باشی
چو ابریشم شو از استرک بی زار

پس آنکه مرده را این ها صفا بین
به اسمعیل آنجا اقتدا کن
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کاروان خير
باس��الم،  ب��ه اطالع می رس��اند 
زائرین کاروان 190۷0 نیشابور مبلغ 
۷0 میلیون ریال جهت کمک هزینه 
خری��د جهیزیه از محل صرفه جویی 
ولیم��ه جمع آوری ک��رده اند، تا به 

کمیته امداد تحویل گردد.

اقدامات فرهنگی در کاروان
زائ��ران کاروان 1۷۶21 ته��ران ب��ه 
مدیری��ت ج��واد رحیمی، بخش��ی از 
هزین��ه ولیم��ه حج خ��ود را به مبلغ 
18 میلی��ون و 500 ه��زار ریال بابت 
کم��ک هزینه خرید مس��کن مهر به 
خادم مسجد مسلم ابن عقیل یوسف 
اباد ته��ران پرداخت کردند. همچنین 
توسط شورای فرهنگی کاروان یادشده 
9 بروش��ور تهیه و به همراه یک جزوه 
30 صفح��ه ای با عنوان »تس��نیم« 
ح��اوی برنامه ه��ای فرهنگی عبادی 
روزانه زائ��ران، بین آنان توزیع ش��د. 
مس��ئولیت تهیه جزوه تسنیم با خانم 

تبیانیان )همسر شهید( بوده است.  

کوير تشنه
یاعل��ی بن موس��ی الرضا م��ن بنده ی 
خاطیم، گ��ر رضای تو وکرم��ت نبود، 
بی ش��ک من راه گم ک��رده بودم! پس 
همواره راضیم به رضای تو که به منبع 
نورمتصلی، اینک ازتو میخواهم که مرا 
ازحواریونت قراردهی تا درنیمه ش��بها 
دس��ت دعا به محضریکتا ببرم وبگویم 
خدایا باران ومائ��ده بردل ما گناهکاران 
بفرست که دراین هیاهوی دنیا ما کویری 
تشنه هس��تیم. میخواستم ازکنارکعبه 

دلهایتان را میهمان بارگاهش کنم.
دکترعلی کرابی پزشک 
مجموعه50092خراسان.
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