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نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی پس از بازدید 
س��رزده از یک اقامتگاه زائران ایران��ی در مکه تاکید کرد 
که این اقامتگاه به دلیل مشکاتی که دارد در سال آینده 

باید از اجاره آن خودداری شود. 
سرپرس��ت حج��اج ایران��ی همچنین در پاس��خ به 
درخواس��ت های متعدد زائران برای حضور پزش��ک در 
کاروان ه��ا، گفت: در زمینه خدمت رس��انی پزش��کی به 
زائران، از س��ال آینده باید ش��یوه ای اجرا شود که نفع 

بیش��تری برای زائر دارد.

به گزارش س��تاد اطاع رسانی حج 92، حجت االسام 
والمس��لمین س��یدعلی قاضی عس��کر در بازدید اقامتگاه 
"زمرد طاها" در مک��ه مکرمه که 11 کاروان زائران ایرانی 
و در مجموع یک هزار و 340 زائر از اس��تان های مرکزی، 
کرم��ان، زنج��ان و یزد در آن اس��کان یافته ان��د، به عزم 
کارگزاران حج در زمینه ارتقای محل اس��تقرار و اس��کان 
زائران ایرانی در مکه و مدینه اش��اره کرد و یادآور شد که 

اقامتگاه های بی کیفیت از رده خارج می شوند.
ادامه درصفحه 11 

در بازدید سرپرست حجاج ایرانی از محل استقرار 11 کاروان صورت گرفت:
درخواست های زائران برای حضور پزشک در کاروان و پاسخ های سرپرست حجاج

ه��زاران زائر ایرانی حرم نبوی، ش��ب گذش��ته 
با دلی پیراس��ته، پروا پیش��ه و واثق به الطاف 
خداون��دی، فرازه��اي دع��اي پرفی��ض كمیل 
را زمزم��ه ک��رده و در مظلومی��ت ائم��ه بقیع 
علیهم الس��ام گریستند و با اش��ک های خود، 

بین الحرمین را شستشو دادند.

هزاران زائر ایرانی حرم نبوی، شب گذشته 
در حال��ی گام در یکی از بهترین و عجیب ترین 
محدوده ه��ای ای��ن عال��م نهادند ک��ه خود را 
برای قرار دادن در معرض چشمه س��ار عش��ق 
و عبودیت آماده ک��رده، کلید رحمت الهی در 
دست گرفته و مناجات عارفانه مولی الموحدین، 

حضرت علی علیه السام را طوری زمزمه کردند 
که قلب و دل را مش��حون از سایه سار محبت و 
رحمتی یابند که چون آبش��اری از نور به سوی 
بندگانش س��رازیر ش��ده و روح و جسم شان را 

در بر گیرد.  
ادامه در صفحه 2 

  سرمقاله
محمد رضا جمالی

دیشب در سومین دعای کمیل در مدینه

حاجیان بین الحرمین را با اشک چشم شستند

حضرت امام )ره(
مراتب معنوي حج، كه سرمایه حیات جاودانه 
اس�ت و انس�ان را ب�ه اف�ق توحی�د و تنزیه 
نزدی�ك مي نماید، حاصل نخواهد ش�د مگر 
آنكه دستورات عبادي حج به طور صحیح و 

شایسته و مو به مو عمل شود.
خطاب به حجاج، 1363



خودکفایی ایران در تولید دارو های ام اس
رئی��س دهمی��ن کنگره ام اس ای��ران گفت: ای��ران در تولید داروهای 

ام اس در کشور به خودکفایی رسیده است.

سرمقاله

نورانیت حج
ادامه از صفحه اول

به نحوی که هر روز که به زمان 
اعم��ال حج نزدیک می ش��دیم 
انگاری از دنیا و زخارف آن دور 
و دور ت��ر و به خ��دا و اولیاء آن 

نزدیک و نزدیک تر می شدیم.
این روحیه معنوی که با زیارت،  
نم��از نافل��ه، دع��ا و اعمال حج 
فرصت  مهمتری��ن  ب��ود  همراه 
زندگ��ی یک فرد می باش��د که 
باید ب��ه مثابه ذخیره ای حیات 
بخش ت��ا آخر عمر ب��ا خود به 

همراه داشته باشد.
ای��ن توش��ه معن��وی ک��ه 
دعوت به خی��ر و نهی از بدی 
ها را به ما متذکر می شود، به 
گون��ه ای عمل خواهد کرد که 
حاج��ی که خانه خ��دا و حرم 
پیامب��ر)ص( و ائم��ه بقی��ع را 
اس��ت و صفای  زیارت ک��رده 
است  دیده  را  مقدس��ه  مشاعر 
دیگ��ر حاظر نمی ش��ود تحت 
هیچ شرایطی به معصیت الهی 
اقدام کند.و اساس��ا شان خود 
را باالت��ر از این م��ی داند که 

فریب ش��یطان را بخورد.
در محض��ر خ��دا خ��ود را 
حاظ��ر و ناظ��ر دی��دن لط��ف 
فراوان��ی دارد که مهمترین آن 
دوری از معاصی می باشد چرا 
که همه ت��اش حاجی باید بر 
این باش��د ک��ه رضایت خدای 
کریم را ک��ه او را دعوت کرده 
اس��ت به دس��ت آورد.هر چه 
حاجی در این مس��یر باش��کوه 
حرک��ت کند بیش��تر ب��ه خدا 
نزدی��ک می ش��ود و بهتر می 
توان��د نورانیت و صفای حج را 
در خ��ود حف��ظ کند.به همین 
خاطر حاجی شدن آسان است 
اما حاجی ماندن سخت است.

و راز ب��زرگ حاج��ی ماندن 
پرهی��ز از گن��اه اس��ت و بس. 
گناه چون موریانه ای نش��اط و 
معنویت به دست آمده از حج را 
از بی��ن می برد.پس بر ما فرض 
است که نورانیت حج را با پرهیز 
از گناه در وجود خودمان پر نور 
نگاه داریم و به عنوان ذخیره ای 
معنوی با خود به همراه داش��ته 
باش��یم و پاس��دارو شاکر خوبی 
برای لطف کریم بی نیاز باشیم.
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ادامه از صفحه اول
مومنانی که همواره و هر کجا که باشند، در دعاهاشان، 
اهل بیت علیهم الس��ام را ش��فیع خود ق��رار می دهند، 
این بار در جوار حرم ش��ریف نب��وی و مرقدهای تابناک 
ائمه مظلوم بقیع علیهم الس��ام، در حال��ی که گنجینه 
واژگان دع��ای روحبخ��ش کمیل را م��رور می کردند، از 
نوَب اّلتي  زب��ان امیرمؤمنان خواندند »الّلهَم اغفر ِلَي الذُّ
ع�اَء« و آنگاه ب�ا خواندن »َو َق�ْد َاَتْیُتَك یا  َتْحِب�ُس الدُّ
ِالهى َبْعَد َتْقصیرى َو ِاْس�رافى َعلى َنْفسى ُمْعَتِذرًا ناِدمًا 
ُمْنَكِسرًا ُمْسَتقیاًل ُمْسَتْغِفرًا ُمنیبًا ُمِقّرًا ُمْذِعنًا ُمْعَتِرفًا ...« 
انواع اقرار به گناه را به زبان جاری ساخته و اولین گام در 

توسل به درگاه خداوند را برداشتند.
گزارش خبرنگار زائر حاکیس��ت، انب��وه زائران ایراني 
ش��ب گذش��ته در صفوف متراك��م و در فضای��ی آرام و 
معن��وی، فرازهاي دعاي پرفیض كمیل را زمزمه کرده و 

در مظلومیت ائمه بقیع علیهم السام گریستند. 
دعای کمی��ل حاجیان ایران��ی در مدینه با هماهنگی 
مقامات س��عودی و حضور پلیس این کش��ور برگزار شد و 
در طول برگزاری این مراس��م با شکوه، خیابان های اطراف 
مس��جد النبی )ص( مسدود شده و تنها زائران ایرانی اجازه 

حضور در محدوده محل برگزاری مراسم را داشتند.
این مراس��م راس س��اعت 21/30 با تاوت آیاتی از 
کام اهلل مجی��د آغاز ش��د و در ادامه، مداحان اهل بیت 
عصمت و طهارت ب��ه مناجات خوانی و مرثیه خوانی در 
خصوص رسول اهلل )ص( و ائمه مظلوم بقیع )ع( و قرائت 

دعای پرفیض کمیل پرداختند.
زائ��ران ایران��ی در ح��ج امس��ال چه��ار نوب��ت در 
بین الحرمین دعای کمیل می خوانند که دو مراس��م آن 
با حضور زائران ایرانی مدینه قبل در بین الحرمین برگزار 

شده بود و شب گذشته، اولین نوبت آن بعد از موسم حج 
و با حضور حجاج مدینه بعد، برپا شد.

در حاشیه مراسم دعای کمیل مدینه
در ابت��دای مراس��م، ت��اوت آیات وحی توس��ط قاری 
برجس��ته کشورمان، آقای احمدی وفا انجام شد و برنامه با 
مناجات حاج حمید رمضانپور ادامه یافت. دومین دعای پر 
فیض کمیل در بین الحرمین در حج 92 توسط محمدرضا 
غامرض��ازاده اجرا و با مداحی حاج محمدحس��ن اخباری 
مداح و ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السام ادامه 
یاف��ت.  زائران ایرانی در پایان این مراس��م در اقدامی زیبا، 
فضای بین الحرمین را جارو و نظافت کردند و نظم کاروان ها 

و زائران ایرانی در این مراسم مورد توجه بود.
نیروهای پلیس سعودی از ساعت ها قبل از مراسم در 
این محدوده حضور یافته و در این محدوده مستقر شده 

و در اجرای مراسم همکاری خوبی داشتند. 

معاون حمل ونقل س��تاد مکه سازمان حج و زیارت با 
اعام اینکه روزانه به طور متوسط چهار هزار زائر ایرانی 
از مکه مکرمه خارج می ش��ود، گفت: ناوگان حمل ونقل 
درون ش��هری حج��اج ایران��ی در مکه، ت��ا 10 آبان ماه 
فعال اس��ت. غامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار زائر، 
با اعام اینکه 320 دس��تگاه اتوبوس در خطوط سیزده 
گانه حمل ونقل درون ش��هری در مکه فعال است، گفت: 
ن��اوگان حمل ونقل درون ش��هری حجاج ایرانی در مکه، 
تا آخری��ن روز حضور حجاج کش��ورمان در مکه مکرمه 

آماده خدمت رس��انی به زائران اس��ت.
معاون حمل ونقل ستاد مکه سازمان حج و زیارت با بیان 
اینکه روزانه به طور متوسط چهار هزار زائر ایرانی از مکه خارج 

می ش��وند، افزود: همراه با کاهش تعداد زائران در مکه، تعداد 
اتوبوس ها در خطوط س��یزده گانه ن��اوگان حمل ونقل درون 
شهری در مکه به نحوی که خللی در رفت و آمد زائران ایجاد 

نشود، کاهش پیدا می کند.
رئی��س دفتر نمایندگی س��ازمان حج و زیارت در 
اینکه عملیات  اعام  با  عربس��تان س��عودی همچنین 
200 قرارداد با نهادها و  92 با پش��توانه  حج س��ال 
موسس��ات کش��ور میزبان برای تامین کاال و خدمات 
 20 ئران به پیش م��ی رود، گفت: فقط  م��ورد نیاز زا
ای��ن تعداد، درب��اره جابجایی های درون  از  قرارداد 
و  جانب��ازان  وی��ژه  مش��اعر،  بین ش��هری،  ش��هری، 

انتق��ال بیم��اران ب��ود.

رئیس دفتر نمایندگی سازمان حج در عربستان خبر داد:
حمل ونقل درون شهری حجاج ایرانی در مکه، تا 10 آبان فعال است

دیشب در سومین دعای کمیل در مدینه
حاجیان بین الحرمین را با اشک چشم شستند



افتتاح مجتمع خدماتی در کربالی معلی
رییس ستاد بازس��ازی عتبات عالیات گفت: همزمان با 
عید غدی��ر خم، مجتمع خدماتی حض��رت زهرا)س( در 
کربالی معلی با هدف خدمت رس��انی ب��ه زائران افتتاح 

می شود.

پیامبر)ص(، 
از ابتدای 
دعوت، 
بر دانش 
و معرفت 
و ارتقاء 
فرهنگی 
افراد تاکید 
داشتند. 
قرآن از 
ابتدا مردم 
را به دانش 
و خواندن 
و فهمیدن 
دعوت کرد. 
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ب��رای اینکه بتوانیم نقش پیامبر )ص( را در مدینه ارزیابی کنیم باید تصوری از 
واقعیت های اجتماعی ش��به جزیره عربس��تان در زمان ظهور اسام داشته باشیم. 
جزیرة العرب به خاطر ویژگی های جغرافیایی خاصش مجموعه ای از جمعیت های 
نس��بتا کوچک در مناطق مختلف بود که با عامل نس��ب به هم مربوط می شدند و 
در قالب قبیله و طایفه زندگی می کردند که همیش��ه هم بین آنها درگیری وجود 

داشت و این درگیری ها هم همیشه توام با قتل و غارت بود. 
جزیرة العرب در زمان خودش ش��اید فقیرترین جایگاه فرهنگی را داش��ت. در 
حال��ی که تمدن های بزرگ ایران، چین و هن��د و روم در آن دوران در اوج قدرت 
خود بودند، در جزیرة العرب نش��انی از تمدن  وجود نداش��ت و خصوصیات اقلیمی 
ای��ن منطقه هم انگی��زه ای برای این تمدنها جهت تصرف کردنش ایجاد نمی کرد. 
در نتیجه مردم آنجا به ش��کلی تقریبا بدوی زندگی می کردند. روابط اخاقی فوق 
العاده ضعیفی داشتند و به معنایی بی بند و باری در میانشان پدیده ای آشکار بود. 
خش��ونت و ش��هوت دو عامل اصلی تحوالت اجتماعی در جزیرة العرب بود. در 
این س��رزمین مردم آشنا به خواندن و نوشتن به عدد انگشتان یک دست هم نمی 
رسید. در چنین شرایطی پیامبر دعوت خود را آغاز کرد. ماموریتی که بنا بود برای 

همه تاریخ و همه زمان ها و مکان ها باشد. 
پیامب��ر)ص(، از ابتدای دعوت، ب��ر دانش و معرفت و ارتقاء فرهنگی افراد تاکید 
داشتند. قرآن از ابتدا مردم را به دانش و خواندن و فهمیدن دعوت کرد. در سندی 
تاریخی هست که وقتی  پیامبر)ص( به مدینه هجرت کردند اولین کاری که کردند 
آمار گیری از جمعیت مدینه بود. پروفس��ور حمی��داهلل در یکی از کتاب های خود 
نقل می کند که رقمی کمتر از هزار نفر مرد مسلمان در مدینه بود که با احتساب 
زن��ان و بچه و ها جمعیت مهاجر حداکثر به 15 هزار نفر) که البته این رقم حدس 
اس��ت( می رس��ید.  پیامبر س��اختاری در مدینه اعمال کردند که کاما مبتنی بر 
“ قانون” بود. یعنی اس��ام جهت تنظیم روابط بین انس��ان ها با هم، انس��ان ها با 

طبیعت، انسان ها خدا وحتی رابطه انسان ها با خودشان هم قانون دارد. 
پیامبر با همین رویکرد  مدینه را س��امان دادند و یک نظام اجتماعی استوار بر 
اس��اس مجموع��ه ای از قوانین و ضوابط ایجاد کردند. گاه��ی اعمال قانون صرفا از 
طریق حکومت و ابراز قدرت است گاهی در کنار این عامل بیرونی سعی می شود از 
عامل درونی و ظرفیت افراد هم برای عمل به قانون استفاده شود و فضای دوستانه 

و محبت آمیز ایجاد شود. پیامبر این را به خوبی در مدینه نشان دادند. 
اول بین انصار که ساکنین مدینه بودند و مهاجرین، عقد اخوت بستند. همین امر 
زمینه دستیابی به یک جامعه قانونمند  و نظام مبتنی بر قانون را فراهم کرد. بنابراین 
شاهدیم که در مدینه یکی بعد از دیگری نهادهای اجتماعی را تاسیس کردند و ساختار 
حکومتی مستحکمی را با توجه به شرایط روزگار خودشان در مدینه برقرارکردند.  حتی 
روابط باغیر مس��لمانان را بر اساس قانون و تعهدات متقابل سامان دادند.  پیامبر)ص( 
با نصاری و مسیحیان مدینه پیمانی منعقد کردند که بر اساس آن حقوق انسانی آنها 
رعایت می ش��د. تحقق نهاد های قضایی، اجرایی، امنیتی در مدینه امکان پذیرش��د 
ومرکز عبادی مدینه که مسجد النبی)ص( بود به مرکز حکومت هم تبدیل شد. آثار این 

رویکرد در حال حاضر هم قابل مشاهده است. 
ش��ما امروز در کنار اس��توانه توبه که یک فضای ارتباطی فردی بین انس��ان و 
خداس��ت اس��توانه وفود  را دارید، یعنی اس��توانه هیات ها. هی��ات هایی که برای 
دیدار با پیامبر)ص( می آمدند و از مسجد برای ارتباط اجتماعی دراین زمینه بهره 
برده می ش��د. در واقع دارالعماره حضرت همین مسجد بود و این الفت بین دین و 

حکومت از متن مفاهیم اسامی برخاسته است.
  

ویژگی های تمدن نبوی)1(
آمارگیری در مدینه

آیت اهلل مهدی هادوی تهرانی

طواف در چه جهتي منطقي تر است 
ب��ه گ��زارش پایگاه اط��اع رس��اني حج، 
حس��ین اردکانی دکترای عل��م فیزیک گفت: 
اگر در طواف، چرخش به س��مت راست انجام 
مي ش��د در علم فیزیك آمده است كه گریز از 
مركز رخ مي داد و طب��ق قانون فیزیك ذرات 
كه در اینجا انس��ان ها هستند به سمت بیرون 
پرتاب مي ش��دند و نیروي آنها به سمت مركز 

كه همان خانه خداست هدایت نمي شد.
ش��اگرد پروفس��ور حس��ابي بر اساس علم 
فیزی��ك، علت اینكه جهت انج��ام طواف دور 
خانه خدا خاف جهت عقربه هاي ساعت است 

را تشریح كرد.
حس��ین اردكاني، دكت��راي علم فیزیك 
و از شاگردان پروفس��ور حسابي گفت: هر 
آنچه در ش��ارع مق��دس وجود دارد داراي 
مبن��اي علم��ي اس��ت ب��ه ط��وري كه در 
اعمال حج آمده اس��ت ك��ه جهت حركت 
براي طواف به س��مت چپ و خاف جهت 

عقربه هاي س��اعت باش��د.
وي اف��زود: تمام اینها از نظر علم فیزیك 
قاب��ل اثبات اس��ت. در نیمكره ش��مالي كه 
خانه خدا واقع ش��ده اس��ت وقت��ي هر ذره 
یا جس��مي خاف جهت عقربه هاي س��اعت 
بچرخد 5 نیرو به آن وارد مي ش��ود كه جمع 
این نیروها و انرژي ها به س��مت داخل است. 
در بح��ث طواف هم همین اس��ت، ذرات در 
اینجا انس��ان ها هستند و مجموع این نیروها 
نیز به س��مت مركز كه همان خانه خداست 

هدایت مي ش��ود.
این فیزیك��دان ادامه داد: اگ��ر در طواف، 
چرخش به سمت راست انجام مي شد در علم 
فیزیك آمده است كه گریز از مركز رخ مي داد.
اردكان��ي گف��ت: ح��اال اگر خان��ه خدا در 
نیمك��ره جنوبي واقع مي ش��د حتم��ًا در دین 
م��ا تأكید بر این مي ش��د كه بای��د در جهت 
عقربه هاي س��اعت یعني به س��مت راس��ت، 

طواف خانه خدا انجام شود.
وي درب��اره تأكید بر ط��واف بین در خانه 
خ��دا و مق��ام ابراهی��م نیز اظهار داش��ت: هر 
جس��م متحرك��ي كه حرك��ت دوران��ي دارد 
اگ��ر ش��عاع كم ش��ود، س��رعت آن ب��ه طور 
ناخ��ودآگاه زیادتر مي ش��ود و تمایل و تمركز 
آن به س��مت داخل و مركز بیش��تر مي ش��ود 
به همین دلیل اكث��ر مراجع مي گویند كه در 
این فاصله طواف خانه خدا انجام ش��ود چون 
 با ای��ن تمركز، صع��ود و ع��روج رخ مي دهد.

این دكتراي علم فیزیك معتقد است كه همه 
چیز در دنیا بر اساس علم فیزیك قابل بررسي 
است اما علم انسان در این حد نیست كه تمام 

آنها را دریافت كند.

تمدن اسلامی



اندیشیدن در کار خدا
امام حس��ن عس��کری)ع( فرمودند: عبادت كردن به زیادی روزه و نماز 

نیست، بلكه ]حقیقِت[ عبادت، زیاد در كار خدا اندیشیدن است.

یادگار

آیین دوست یابی
پربرکت حج،  به راستي س��فر 
فرصت بس��یار مغتنمي اس��ت 
که انس��ان دوس��تان جدیدي 
به دس��ت آورد؛ دوس��تاني که 
از اخ��اق و دی��ن و کرامت و 
دانش و قدرت آنان براي رشد 
و کم��ال و خی��ر دنیا و آخرت 
دوستاني  کند؛  اس��تفاده  خود 
ک��ه در ح��وادث و پیش آمدها 
او را ی��اري دهن��د و هری��ک 
براي  نیک��و  الگو و سرمش��قي 
زندگي او ش��وند. دوست یابي، 
آن هم چنان دوستان مفیدي، 
اس��ام  آس��ماني  تعالی��م  در 
سفارش شده اس��ت و آیات و 
روایات چن��دي در این زمینه 
به تش��ویق پرداخته اند و یکي 
از عذاب هاي س��خت قیامت را 
ب��راي اهل معصیت، نداش��تن 
دوس��ت و نبود رفیق و همدم 

برش��مرده اند:
»]در این روز هولناک[ براي 
ما ش��فاعت کننده و دوس��تي 
وج��ود ندارد ک��ه از ما حمایت 
کن��د و م��ا را از ع��ذاب دوزخ 
دهد«)ش��عراء/ترجمه  نج��ات 

آیات 100و101(
ش��ریفه  آی��ة  مفه��وم  از 
دوست  که  مي ش��ود  استفاده 
مواف��ق،  رفی��ق  مناس��ب، 
مصاحب با کرامت و همنشین 
دلس��وز، عامل نجات و رهایي 
انسان از ناراحتی های دنیا و 

عذاب آخرت اس��ت.
می��ان  در  بای��د  حاج��ی 
همسفرانش با صبر و حوصله به 
یافتن دوس��تان مفید و رفیقان 
نی��ک س��یرت و مصاحب��ان با 

کرامت اقدام نماید.
امیرمؤمن��ان  ک��ه  چ��را   
و  دوس��ت خوب  دربارة  )ع( 
و  دارد  جالب  نظري  دشمن، 

مي فرمای��د:
»هزار یار موافق و دوس��ت 
مناس��ب زیاد نیس��ت؛  ولي یک 
دش��من ب��راي انس��ان بس��یار 

است«.
امام رضا )ع( نیز مي فرماید:

کسي که برادري در راه خدا 
و به خاطر خدا به دس��ت آورد، 
خان��ه اي در بهش��ت به دس��ت 

آورده است.
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پیامبر اعظم)صلي اهلل علیه وآله( فرمود: 
�خاُء ُخْلُق اهلِل ْاأَلْعَظم«; »بخشندگي،  »السَّ

خوي بزرگ خداوند است.«
امام صادق)علیه السام( نیز فرمود:

خاُء ِمْن َأْخالِق ْاأَلْنِبیاِء...«;»بخشندگي،  »السَّ
از اخاق پیامبران است... .«

در کاوش هاي اجتماعي به این نتیجه دس��ت 
خواهیم یافت ک��ه پاي بندي افراد به صفت نیک 
»سخاوت«، موجب محبوبیت آنان در نزد دیگران 
و س��بب آراس��تگي ُخل��ق و خوي آن��ان خواهد 
ش��د; امیر مؤمنان)علیه الس��ام( در این راس��تا 

مي فرماید:
َة َوُیَزیُِّن ْاأَلْخالَق«. خاُء َیْکِسُب اْلَمَحبَّ »السَّ
»بخشندگي، درس��تي مي آورد و خلق خوي 

را مي آراید.«
الزم به یادآوري اس��ت، اگرچه سخّي بودن 
در وط��ن همچ��ون س��خاوت در س��فر، عملي 
پس��ندیده به ش��مار مي آید، لیک��ن بي تردید 
بروز این خصلت در س��فر )که غالبًا با مشکات 
همراه است( امري پسندیده خواهد بود. این جا 
اس��ت که مي بینی��م پیش��وایان معصوم)علیهم 
السام( سخاوت در سفر را از نشانه هاي مروت 
و جوانم��ردي دانس��ته اند. ام��ام صادق)علی��ه 

الس��ام( مي فرماید:
اِد َو  �َفِر َکْثَرَة الزَّ  »ِإنَّ ِمَن اْلُمُروَءِة ِفي السَّ

ِطیَبُه َو َبْذَلُه ِلَمْن َکاَن َمَعَک«.
»از نش��انه هاي جوانمردي در س��فر، توش��ه 
فراوان و مطبوع برداش��تن و بذل و بخشش آن به 

همسفران است.«
از پیامبر خدا)صلي اهلل علیه وآله( نیز این گونه 

نقل شده است که:
ُج�ِل َأْن ُیَطیِّ�َب َزاَدُه ِإَذا   »ِمْن َش�َرِف الرَّ

َخَرَج ِفي َسَفر«.
»از شرافت مرد آن است که چون به سفر رود، 

توشه خوب و پاکیزه بردارد.«
در بخشي از سروده بلند »ابن اعثم ابن اعسم( 

کوفي« آمده است: 
ِمن َشِرِف اإِلنساِن ِفي اأَلسفار 

َتطیبه الّزاد َمَع األکثار َوْلَیدُع ِعْنَد اْلَوْضِع 
ِللخوان

مَْن کاَن حاِضرًا ِمَن اإلخوان
»از ش��رافت مرد در سفر این است که توشه 
مطب��وع و فراوان ب��ردارد، چون آن را بر س��فر 
مي نه��د، برادران��ي را که حض��ور دارند دعوت 

کن��د.«
اگرچ��ه س��خّي ب��ودن در وط��ن همچ��ون 
س��خاوت در س��فر، عملي پس��ندیده به ش��مار 
مي آی��د، لیک��ن بي تردی��د بروز ای��ن خصلت 
در س��فر )ک��ه غالبًا با مش��کات همراه اس��ت( 
ام��ري پس��ندیده خواهد بود. این جا اس��ت که 
الس��ام( مي بینی��م پیش��وایان معصوم)علیهم 
م��روت  نش��انه هاي  از  را  س��فر  در  س��خاوت 
از  بخش��ندگي،  دانس��ته اند.  جوانم��ردي  و 
توصیه هاي مه��ّم اخاقي پیامبر)صلي اهلل علیه 
وآله( و امامان معصوم)علیهم السام(به سالکان 
س��فر عظیم ح��ج و عمره اس��ت، به طوري که 
عمل ناپسند »اسراف« و ریخت و پاش � که در 
س��ایر موارد زندگي امري نامشروع و از گناهان 
کبیره ش��مرده ش��ده  � در س��فر الهي »حج« 
و »عم��ره« م��ورد ترغیب قرار گرفت��ه و عملي 
شایسته دانسته شده است )البته در حّد معقول 
و مش��روع و امکانات. گو این که افراد در طول 
این س��فر مه��ّم مي بایس��ت داراي طبعي بلند 
بوده و از خصلت زش��ت امس��اک و گدامنش��ي 

دوري جوین��د.
پیامبر اعظم)صلي اهلل علیه وآله( مي فرماید:

 »َم�ا ِمْن َنَفَقة َأَحبَّ ِإَلي اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ ِمْن 
َنَفَقِة َقْصد َو ُیْبِغُض اإْلِْس�َراَف ِإلَّ ِفي اْلَحجِّ َو 
بًا َو َأْنَفَق  اْلُعْمَرِة َفَرِحَم اهللَُّ ُمْؤِمنًا اْکَتَسَب َطیِّ

َم َفْضاًل«. ِمْن َقْصد َأْو َقدَّ
»پس��ندیده ترین ن��وع خ��رج ک��ردن ن��زد 
خداون��د، اقتص��اد و میانه روي اس��ت و خدا از 
اس��رافکاري بیزار اس��ت، مگر در ح��ج و عمره. 
خ��دا بیامرزد بنده اي را که مال حال و پاکیزه 
کس��ب کند و با رعایت اعتدال خرج کند و یا به 

دیگران بذل نماید

همــــیشه
بخشنده
ـــید باشــ

بخشندگی 
درستی 

می آورد 
و خلق و 
خوی را 
می آراید

در آموزه هاي وحیاني، خوي 
»سخاوت« و »بخشندگي«، 

خصلتي شایسته و مهم شناخته 
شده است. در اهمیت آن همین 

بس که در پاره اي از روایات 
برجاي مانده از معصومین)علیهم 

السالم( ، از او به عنوان »خوي 
خداوند« و »خلق انبیاي الهي« 

یاد شده است. 

اخـــــــــلاق



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
هرك��س مرا یا یكی از فرزندان م��را زیارت كند، روز 
قیام��ت او را زی��ارت كرده و از هراس ه��ای آن روز 

نجاتش می دهیم.
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مصالح اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و اسرار دقیق و ارزش هاي فراواني در پرتو عمل به مناسک 
حج نصیب جامعه اسامي مي گردد که وفاق و همدلي و اّتحاد و اخوت پیروان مذاهب اسامي، از 
آن جمله است. وحدت نّیت، وحدت هدف، وحدت َاعمال، وحدت اذکار و آداب، وحدت رنِگ لباس، 
وحدت مشاهد شریف; همانند طواف و سعي و برخي دیگر از مناسک و َاعمال حج، اموري هستند 
که مس��لمانان را به وحدتي همه جانبه و فراگیر دعوت مي کنند. امام خمیني)قدس س��ره(در این 
زمینه مي فرماید: حج، بهترین میعادگاه ُمعارفه مّلت هاي اس�المي اس�ت که مسلمانان، 
با برادران و خواهران دیني و اس�المي خود از سراس�ر جهان آشنا مي شوند، و در آن، 
خانه اي که متعلق به تمام جوامع اس�المي و پیروان ابراهیم حنیف اس�ت، گردهم مي 
آیند و با کنار گذاردن تش�ّخص ها و رنگ ها و ملّیت ها و نژادها، به س�رزمین و خانه 
اّولی�ن خود رجعت مي کنند و با مراعات اخالق کریمه اس�المي و اجتناب از مجادلت 
و تجمالت، صفاي اخّوت اسالمي و دور نماي تشکل ُاّمت محمدي)صلي اهلل علیه وآله( 
را در سراس�ر جهان به نمایش مي گذارند. تاریخ اس��ام، همواره، ش��اهد کوشش ها و تاش 
هاي وحدت آفرین شخصّیت هاي برجسته و پیشوایان بزرگ و مجامع علمي � دیني بسیاري بوده 
اس��ت که برگ زّریني از این تاریخ پرافتخار، به بزرگ پرچم دار توحید در عصر حاضر و بنیانگذار 

جمهوري اسامي ایران اختصاص دارد. 
مایه هاي وفاق

امام خمیني)قدس س��ره( در مجموع سخنان و بیانات خود به مناسبت هاي مختلف و به ویژه 
در زمینه استفاده بهینه از همایش عظیم حج، بیش از هرچیز، بر سه محور اساسي جهت برقراري 

وحدت میان مسلمانان جهان تأکید میورزیدند:
1 � دین اسالم

ُقوا...«)281(  امام خمیني)قدس سره( با اشاره به آیه » َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهلِل َجِمیعًا َوَل َتَفرَّ
و این که اسام، باني عقِد اخّوِت میان مسلمانان است مي فرماید: اسام، بین همه مسلمان ها، عقد 
اخّوت بس��ته اس��ت و همه را دعوت به اعتصام به حبل اهلل و پیروي از خط اسام مي فرماید. حبل 

اهلل، اسام است، صراط مستقیم است. ریسمان بین حق و خلق، اسام است.
2 � منافع و هدف هاي مشترک

امام خمیني)قدس س��ره(خطاب به نماینده و امیرالحاج ایران، مي گوید: با توجه به این که فریضه 
حج، یکي از بزرگ ترین فریضه هاي عبادي � سیاسي اسام و کنگره عظیم حج در مواقف معّظمه، از 
بزرگ ترین کنگره هاي جهان اسام است، حّجاج محترم جهان را دورهم گرد آورده و در مصالح اسام 
و مشکات مسلمین تبادل آرا نموده و در حل مشکات و راه رسیدن به آرمان مقدس اسام، تصمیمات 
الزم را اّتخاذ نمایید و راه هاي اّتحاد بین همه طوایف و مذاهب اسامي را بررسي کنید و در امور سیاسي 
مشترک بین همه طوایف، مشکاتي را که براي مسلمین جهان به دست دشمنان سرسخت اسام پیش 

آمده است که اهّم آن اختاف انگیزي بین صفوف مسلمانان است را چاره اندیشي بنمایید.
3 � دشمن مشترک

امام خمیني)قدس سره( در پیام هاي خود به حجاج بیت اهلل الحرام، دشمن مشترک را بارها، گوشزد 
کرده اند: به حّجاج محترم و زائران بیت اهلل الحرام، از هر کشور و هر طایفه و تابع هر مذهب هستند، 
متواضعانه عرض مي کنم، شما، همه، مّلت اسام و تابع پیامبر و پیرِو دستورات قرآن مجید هستید و 
همه، دشمنان غّدار مشترک دارید که با ایجاد اختاف به واسطه عّمال بدبخت خود و رسانه هاي گروهي 
و تبلیغات تفرقه افکن، در طول تاریخ، به ویژه در سده هاي اخیر و باالخص در عصر حاضر، همه دولت 
ها و مّلت هاي اسامي را در اسارت کشیده اند و ذخایر غنِي باد شما و دسترنج مظلومان کشورهاي 
ش��ما را به غارت برده و مي برند و درصدد هستند که حکومت ها را، گوش و چشم بسته و دربست، به 

خدمت خود گمارند و مّلت ها را به دست آنان، مصرفي، بار بیاورند.

وحدت مسلمانان از دیدگاه امام خمیني)قد(

حج؛  میعادگاه وحدت 
فریضه حج، یکي از مسایل عباديـ  سیاسي آیین مقّدس اسالم است که همه ساله، از 
سوي هزاران انسان مشتاق، از سراسر جهان، با ملّیت ها، نژادها، رنگ ها و زبان هاي 

مختلف، در سرزمین وحي انجام مي گیرد.

معــارف حج
تنعیم، جعرانه، شجره، غدیر

w مسجد تنعیم 
در راه مكه-مدینه،منطقه ای است به نام نعمان 
كه در میان دو ك��وه ناعم و نعیم قرار گرفته. این 
منطقه حدود دو فرسنگ با مكه فاصله دارد. تنعیم 
نام درختی است كه در بادیه شناخته شده است. 
مس��جدی كه در این ناحیه وج��ود دارد و به نام 
مسجد تنعیم شناخته می شود،از میقاتهای عمره 
مفرده است.زمانی این مسجد به نام مسجد عایشه 
هم شهرت یافته;زیرا رسول خدا)ص(به او دستور 
داده بود تا از این محل محرم شود. مسجد تنعیم 
در قرون گذش��ته مورد توجه مورخان و سفرنامه 
نویس��ان بوده و بارها بازسازی شده است.از جمله 
بازس��ازیها در دوره عثمانی انجام گرفته،ولی فاقد 
سقف بوده اس��ت.در سال 1398 ه.ق.،این مسجد 
بار دیگر بازسازی شد و مساحت آن حدود 1200 

متر است. 

w مسجد جعرانه 
یكی دیگر از میقاتهای عمره مفرده،منطقه 
جعرانه است.رس��ول خدا)ص(پس از بازگشت 
از جنگ حنین ب��رای مدتی قریب پانزده روز 
در جعرانه توقف نمود و غنایم جنگ با هوازن 
را میان مردم تقسیم كرد.در جعرانه مسجدی 
وجود دارد كه به نام مس��جد الرسول معروف 
اس��ت. درب��اره این ك��ه آیا رس��ول خدا)ص(
در مح��ل فعل��ی ای��ن مس��جد نماز گ��زارده 
اس��ت،روایت تاریخی خاصی وجود ندارد،جز 
آن كه آن حضرت چندین روز در این منطقه 
بوده اس��ت. مس��جد الرس��ول در سمت چپ 
وادی جعرانه قرار دارد.این مس��جد در س��ال 
1263 ه.ق.توسط همسر یكی از شاهان حیدر 
آباد هند بازسازی شد كه از وی كتیبه ای نیز 

در مس��جد به یادگار مانده است.
مس��جد جعرانه بار دیگر در سال 
1370 و س��پس در س��ال 1384 
اوقاف سعودی  ه.ق.،توسط وزارت 
بازسازی  بیش��تری  در مس��احت 
شد.مس��احت فعلی مسجد1600 
مت��ر مرب��ع و معماری آن ش��بیه 

مسجد تنعیم است. 

مساجد مکه مکرمه



امام علی )ع( فرمودند:  
ه��رگاه ب��ه زیارت خانه خدا رفتید، ح��ّج خود را با زیارت پیغمب��ر صلی اهلل علیه و آله تم��ام كنید، كه ترك آن 
جفاس��ت. به این دس��تور داده شده اید )و تمام كنید( با زیارت قبرهایی كه خداوند، حق و زیارت آن ها را بر 

شما الزم كرده و نزد این قبرها از خداوند روزی بخواهید.
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آنچه در پ��ي مي آید  گلچیني از رهنمودها و 
توصیه هاي اخاقي حضرت آی��ت ا... بهجت)ره( 

است كه از منابع مختلف انتخاب شده  است: 
w كسي كه بداند در منظر و مسمع خدا است، 
نمي تواند گناه كند. تمام انحرافات ما از این است 

كه خدا را ناظر و شاهد نمي بینیم.
w بعض��ي گم��ان مي كنن��د كه م��ا از ترك 

معصی��ت عب��ور ك��رده ای��م؛ غافلن��د از این كه 
معصیت، اختصاص به كبائ��ر معروفه ندارد، بلكه 

اصرار بر صغائر هم، كبیره است. 
w هیچ ذكري باالتر از ذكر عملي نیست. هیچ 
ذكر عملي، باالت��ر از ترك معصیت در اعتقادیات 

و عملیات نیست.
w باید بدانیم عاج ما، اصاح نفس اس��ت در 
همه مراح��ل، و از این مس��تغني نخواهیم بود و 

بدون این، كار ما تمام نخواهد شد. 
w خ��دا مي داند ی��ك صلواتي را كه انس��ان 
بفرس��تد و براي کس��ی هدیه كند، چه معنویتي، 
چه صورتي، چه واقعیتي براي همین یك صلوات 

است! 

w انس��ان باید دائم الذكر باش��د! زیرا كسي 
كه دائم الذكر باش��د، همواره خود را در محضر 
خدا مي بیند و پیوس��ته با خدا سخن مي گوید. 
اگ��ر جلوي خود را در ارت��كاب معاصي نگیریم، 
حالم��ان به ان��كار و تكذیب و اس��تهزا به آیات 
الهي، و یا به جایي مي رس��د كه از رحمت خدا 

ناامید مي ش��ویم! 
w التزام به س��نخ دعاهاي اه��ل بیت )علیهم 
الس��ام( اولین مرتبه اش، مجالست و مؤانست با 

آنها است. 
w در تعبدیات، كوه كندن از ما نخواس��ته اند، 
س��خت ترین��ش نم��از ش��ب خواندن اس��ت كه 
در حقیق��ت، تغیی��ر وق��ت خواب اس��ت نه اصل 

آیت اهلل بهجت)ره(:

عالج ما اصالح
نفس است

معــــــارف

حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر

 w طواف در لغت
»طواف« مصدِر »طاف«، »یطوف« بوده و در 
لغت گرد چیزي گش��تن و در اصطاح پیرامون 

کعبه گردیدن است.

w پیدایش طواف
پیش��ینیه ط��واف به ه��زاران س��ال قبل از 
هب��وط حض��رت آدم � علیه الس��ام � به زمین 
بازمي گردد. فرش��تگان در ناحیه »رْدم« از آدم 
اس��تقبال ک��رده، به او گفتند: ما دو هزار س��ال 
پی��ش از تو ب��ه این خان��ه حج گزاردی��م. آدم 
پرسید: شما هنگام طواف چه مي گویید؟ گفتند 
مي گویی��م: »س�بحان اهلل والحمدهلل ولاله 

الاهلل واهلل اکبر.«
در روایت��ي ب��ه نق��ل از امام ص��ادق ) علیه 
الس��ام ( آمده است: آنگاه که خداوند به مائکه 
فرمود: »ِإنِّي َجاِع�ٌل ِفي اأْلَرْ ِض َخِلیَفًة َقاُلوا 
َماَء  َأَتْجَعُل ِفیَها َمن ُیْفِسُد ِفیَها َوَیْسِفُك الدِّ

ُس َلَك«  َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ
هنگامي که پروردگار تو به فرشتگان فرمود: 
» من در روي زمین جانش��ین قرار خواهم داد، 
فرش��تگان گفتند )پروردگارا!( آیا کس��ي را در 
زمین قرار مي دهي که فس��اد و خونریزي کند ؟ 

ما تسبیح و حمد تو را به جا مي آوریم.« 
خداوند در برابر گس��تاخي فرشتگان، بر آنان 
خشم گرفت و ارتباط آنان هفت سال با حق تعالي 
قطع ش��د، سپس آنها درخواس��ت توبه کردند. به 
آنان فرمان داده شد تا بر گرد بیت المعمور طواف 
کنند. هفت سال اطراف آن طواف کردند و از آنچه 
گفته بودند طلب آمرزش نمودند، خداوند نیز توبه 

آنان را پذیرفت و از آنها راضي شد. 
w طواف آدم )علیه السالم( 

ابن عباس گفته اس��ت: نخس��تین کسي که 
اس��اس خانه کعبه را نهاد و در آن نماز گزارد و بر 
آن ط��واف کرد، آدم بود.  او هفت طواف در ش��ب 
و پنج طواف در روز انجام داد. ازرقي مي نویس��د: 
»آدم که بخاطر عصیان خداوند از بهشت رانده شد 
و به زمین فرود آمد گفت: پروردگارا! براي من چه 
پیش آمده است که آواي فرشتگان را نمي شنوم و 
وجودشان را دیگر احساس نمي کنم؟ فرمود نتیجه 
)ترک اولي( و خطاي تو است، ولي برو و براي من 
خانه اي بساز، بر ِگرد آن طواف کرده و مرا یاد کن، 

همانگونه که دیدي فرشتگان رفتار مي کنند و بر 
ِگ��رد عرش من مي گردند... آدم به مکه رس��ید و 
بیت الحرام را س��اخت و جبرئیل )علیه السام( با 
بال خود به زمین زد و پایه استواري در پایین ترین 
نقطه زمین براي او آش��کار س��اخت و فرشتگان 

سنگ هایي در آن ریختند...«
بدنبال بناي کعبه، مائکه شیوه طواف کردن بر 
ِگرد آن را به آدم آموختند. در تاریخ الخمیس آمده 
اس��ت: مائکه به آدم گفتند: ما هزار سال پیش از 
تو حج مي گزاردیم، سپس پیشاپیش آدم حرکت 
کردند ت��ا او هفت دور طواف نمود. آدم گرد کعبه 
طواف مي کرد، همانگونه که مائکه پیرامون عرش 
خدا طواف مي کردند. عبداهلل بن ابي سلیمان آزاد 
ک��رده بني مخزوم مي گوید: چون آدم از بهش��ت 
فرود آمد، نخس��ت هفت بار گرد کعبه طواف کرد 
و س��پس دو رکعت نماز روبروي کعبه گزارد... و از 
آن هن��گام که آدم طواف کرد طواف بر گرد کعبه 
معمول و سنت شد. حرم الهي نیز به اندازه کنوني 
آن، تعیین شد � نه کمتر و نه زیادتر � بدان جهت 

پیشینه تاریخي طواف

جای پای فرشتگان و پیامبران

یکي از واجبات حج، طواف بیت اهلل 
الحرام است. بر هر انسان حج گزاري 

که حج تمتع بجاي مي آورد، سه 
طواف واجب است: طواف عمره 

تمتع، طواف حج تمتع و طواف نسا. 
در این نوشتار پیشینه تاریخي طواف، 

مورد بررسي قرار گرفته است.



نتیجه سه خصلت بد
امام محمدباقر)ع( فرمودند: سه خصلت است که دارنده اش نمي میرد تا عاقبت شوم آن را ببیند: ستمکاري، 

7ازخویشان بریدن، و قسم دروغ که نبرد با خداست. جمعه  3 آبان 1392  -   شماره 32
 20 ذی الحجه 1434 -  25 اکتبر 2013     
z a e r  n e w s p a p e r

بي خوابي، بلكه نیم س��اعت زودتر بخواب، تا نیم 
ساعت زودتر بیدار شوي! 

w بوده اند كس��اني كه اگر معصیت یا خافي 
از آنها صادر مي ش��د یا غذاي ناپاكي مي خوردند، 
متوج��ه مي ش��دند و مي گفتند: تاریك ش��دیم، 

حجابي حاصل شد. 
w ترك معصیت، حاصل نمي ش��ود به طوري 
كه ملكه ش��خص بش��ود، مگر با دوام مراقبه و یاد 
خدا در هر ح��ال و زمان و مكان و در میان مردم 

و در خلوت. 
w از خدا مي خواهیم كه عیدي ما را در اعیاد 
ش��ریفه اس��ام و ایمان، موفقیت به عزم راس��خ 
ثاب��ت دایم بر ترك معصیت قرار بدهد، كه مفتاح 

سعادت دنیویه و اخرویه است! 

w نماز ش��ب، مفت��اح توفیقات اس��ت ]كلید 
موفقیت ها است[. 

w وقت��ي ك��ه روح انس��ان به عال��م دیگر 
رف��ت، مي فهمد ای��ن همه تش��ریفات در دنیا 

الزم نب��ود. 
w م��ا بای��د در اعتقادات و اعم��ال، چه عمل 
ش��خصي مان و یا عمل نوع��ي و اجتماعي مان و 
در عبادت مان، از تحصیل رضایت خدا، لحظه اي 
غافل نش��ویم و مس��امحه نكنیم كه اگر مسامحه 

بكنیم، در همان آن، خاسر و زیانكار شده ایم! 
w مدام به قرآن نگاه كردن، دواي درد چش��م 

است. 
w اگ��ر از قرآن اس��تفاده نمي كنیم، براي آن 

است كه یقین ما ضعیف است. 

معــــــارف

که خداوند تبارک و تعالي یاقوت سرخ فامي را 
بر آدم فرو فرستاد و آدم آن را در جاي کنوني 
خانه کعبه قرار داد و پیوسته پیرامون آن طواف 

مي کرد....
w فرشتگان در طواف کعبه

ازرقي مي نویسد: » در یکي از کتاب هاي 
پیشینیان نخستین که در آن موضوع کعبه 
آمده بود، چنین دیدم که هیچ فرشته اي را 
خداوند به زمین نمي فرستد مگر آن که او را 
به زیارت کعبه فرمان مي دهد و آن فرش��ته 
از کنار ع��رش احرام بس��ته و لبیک گویان 
فرود مي آید، نخس��ت َحَجر را مي بوس��د و 
اس��تام مي کند و سپس هفت دور، بر خانه 
طواف مي کند و داخل کعبه دو رکعت نماز 

مي گزارد، آنگاه به آسمان صعود مي کند.«
راهنم��اي آدم در انج��ام مناس��ک حج 
جبرائیل امین بود. او پذیرش توبه آدم )علیه 
الس��ام( را به آن حضرت اباغ نمود، سپس 
مناس��ک حج را به او آموخ��ت؛ از جمله آن 
مناسک، هفت دور طواف گرد خانه خدا بود.

پس از بناي خانه کعبه به دست حضرت 
آدم )علی��ه الس��ام( اقوام و مل��ل گوناگون 
احترام خاص و ویژه اي براي آن قائل شدند، 
هر ی��ک بگونه اي ح��ج گ��زارده، گرداگرد 

بیت اهلل الحرام طواف مي کردند.
مس��عودي فاصل��ه زماني هب��وط آدم تا 
مبعث پیامبر اس��ام )صّلي اهلل علیه وآله( را 
حدود چهار هزار و هش��تصد و یازده سال و 

شش ماه و ده روز ذکر مي کند.
w طواف پیامبران

پس از مرگ حضرت آدم )علیه الس��ام( 
شیث نیز به همان ش��یوه حج گزارد. مجاهد 

گفته است: هفتاد و پنج پیامبر حج گزاردند و 
همگان طواف کردند. از طواف حضرت نوح نیز 
در روایات سخن به میان آمده است. گرچه در 
نقلي گفته شده که از فاصله زماني حضرت نوح 
تا حضرت ابراهیم � علیهماالسام � هیچیک از 
پیامبران حج نگزارده، پیرامون خانه خدا طواف 
نکرده ان��د. در دوران حض��رت ابراهیم خلیل 
)علیه الس��ام( کعبه و حج گزاري رونقي تازه 
پیدا مي کند. خ��داي متعال ابراهیم را فرمود: 
»کعبه را بسازد وس��تون هاي آن را برافرازد و 
مردم را به حج بخواند و مناسک حج را به آنان 
بیاموزد پس ابراهیم و اسماعیل پایه هاي خانه 

را برافراشتند...« 
w طواف حضرت ابراهیم)ع(

محمد بن اس��حاق نقل مي کند که چون 
ابراهیم خلیل الرحمان از ساختن بیت الحرام 
آسوده شد، جبرائیل پیش او آمد و گفت: »هفت 
بار بر کعبه طواف کن« و او همراه اس��ماعیل 
هفت دور طواف ک��رد و در هر دور طواف، هر 
دو به تمام گوشه هاي کعبه دست مي کشیدند 
و چون هفت دور طواف تمام شد هر دو پشت 
مقام ابراهی��م دو رکعت نم��از گزاردند. معّلم 
ابراهیم )علیه السام( و فرزندش اسماعیل نیز، 
چونان حضرت آدم )علیه السام( جبرائیل بود، 
آنان را نزد حجراألسود آورده، ابتدا خود آن را 
اس��تام نمود، به ابراهیم و اسماعیل نیز گفت 
استام کنند، سپس همراه با هم، هفت مرتبه 

طواف نمودند.
فرش��تگان ضمن طواف، به ابراهیم )علیه 
السام( س��ام دادند. ابراهیم پرسید: شما در 
ط��واف خود چ��ه مي گویی��د؟ گفتند: پیش 
از روزگار آدم )علی��ه الس��ام( » س�بحان اهلل 

والحمدهلل ولاله ال اهلل واهلل اکبر« مي گفتیم 
و چون به آدم گفتیم، فرمود: بر این کلمات، »و 
لحول و لقوة اّل باهلل« را هم بیفزایید. ابراهیم 
فرمود: بر آن »العلي العظیم« را هم بیفزایید و 

فرشتگان چنین کردند. 
پ��س از حضرت ابراهیم )علیه الس��ام( 
موس��ي )علیه السام( نیز حج گزارده، هفت 
مرتبه گرداگرد این خانه طواف نموده است.

مجاهد نقل کرده که: موس��ي بر ش��تري 
س��رخ به حج آمد و از منطقه روحاء گذش��ت 
و دو جامه پنبه اي بر تن داش��ت، یکي را ازار 
ساخته و دیگري را رداء و بر کعبه طواف کرد... 
از امام صادق )علیه الس��ام( سؤال شد: 
آی��ا قبل از بعثت نبي اک��رم )صّلي اهلل علیه 
وآله( ح��ج گزارده مي ش��د؟ فرم��ود: آري 
و تصدیق آن در قرآن گفتار ش��عیب اس��ت 
که هنگام ازدواج موس��ي گف��ت: »علي أن 
تاجرني ثماني حجج«؛ »)تصمیم دارم یکي 
از دو دخت��رم را به ازدواج تو درآورم، بر این 
مه��ر که( هش��ت »حج« ب��راي من خدمت 
کني«  و نگفت هش��ت »س��ال.« همانا آدم 
و نوح حج گزاردند. س��لیمان بن داود همراه 
ب��ا جن و انس و پرنده و ب��اد حج انجام داد. 
موسي سوار بر شتري سرخ رنگ حج گزارده 

مي فرمود: »لبیک لبیک ...« 
پیامب��ران الهي هر ی��ک بگونه اي تلبیه 
گفته، ح��ج مي گزاردند، آنگون��ه که ازرقي 
مي گوی��د: یون��س بن َمتي مي گفته اس��ت 
»لبی�ک ف�راج الک�رب لبیک« و موس��ي 
مي گفته اس��ت: »لبیک انا عب�دک لبیک 
لبیک« و عیسي مي گفته است: » لبیک انا 

عبدک، ابن امتک، بنت عبدیک لبیک.« 

راهنمای 
آدم در 

انجام 
مناسک 

حج 
جبرائیل 

امین بود 



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
هركس حج به جا آورد و پس از مرگ من، مرا زیارت كند، همچون كس��ی 

است كه در حال حیات من، مرا زیارت كرده است.

منعم حقیقي خداست 
خداي مّنان ، ولّي نعمت آدمیان است 
؛ آن هم نعمت هاي بي حّد و حصري 

كه به شماره و احصا در نمي آید : 
ل  اهلِل  ِنْعَم�َة  َتُع�ّدوا  َوِإْن 

ُتْحُصوها. 
» اگر نعمت هاي خدا را بشمارید، 

هرگز آنها را شماره نتوانید كرد.« 
َر َلُكْم ما ِفي  اََلْم َتَرْوا َانَّ اهللَ َسخَّ
�مواِت َوما ِفي اْلْرِض َوَاْس�َبَغ  السَّ

َعَلْیُكْم ِنَعَمُه ظاِهَرًة َوباِطَنًة . 

آی��ا ندیدید )فك��ر نكردید( كه 
خدا آنچه را در آس��مان ها و آنچه 
را در زمین اس��ت ، مس��ّخر ش��ما 
گردانی��ده و به وف��ور ، نعمت هاي 
ظاه��ر و باطن خ��ود را در اختیار 

ش��ما قرار داده اس��ت ؟ 

امام جواد 
)ع(

مي فرمایند: 
»َتْأِخیُر التَّْوَبِة 
اْغِتَراٌر َوُطوُل 

التَّْسِویِف 
َحْیَرٌة ؛ 

به تأخیر 
افكندن توبه 

فریب و 
غفلت است 

و امروز و 
فردا كردن 

مایه حیرت و 
سرگشتگي.«

خبر حج

تشـدید تدابیر رفت و آمد 
در مدینه منوره

افزایش حضور  ب��ا  همزمان 
حجاج موسوم به مدینه بعد در 
پلیس مدینه  پیامبر)ص(،  شهر 
ه��م حض��ور نیروهاي خ��ود را 

افزایش داد.
مدین��ه  منطق��ه  پلی��س 
منوره اجراي طرح خود براي 
از  را  موس��م دوم حج امسال 
طری��ق اس��تقبال از حجاج و 
تاش ب��راي خدمت ب��ه آنها 

آغاز كرده اس��ت.
بزرگراه  نیروها در  اس��تقرار 
هاي منطقه و خیابانهاي اطراف 
حرم مطهر نبوي)ص(، استقرار 
نیروه��اي پلی��س در صحنهاي 
حرم مطهر ب��راي جلوگیري از 
ازدحام و تس��هیل ترافیك و نیز 
افزایش حضور نیروهاي امنیتي 
در اماكن زیارت��ي و تاریخي از 
جمله محوره��اي طرح امنیتي 

اعام شده است.
سعود  الریاض،  نوش��ته  به 
فرمانده  االحم��دي  بن عوض 
پلی��س منطقه مدین��ه منوره 
این  امنیتي  اعام كرد ط��رح 
افزایش س��طح  با هدف  دوره 
عملك��رد امنیت��ي میدان��ي و 
آمادگ��ي و حض��ور گس��ترده 
در اماكني ك��ه حجاج حضور 

دارند، اجرا مي ش��ود.
وي با اشاره به طرح امنیتي 
كه در موسم اول حج اجرا شد، 
اعام كرد تمام خدمات امنیتي 

الزم به حجاج ارائه مي شود.
دس��تگاههاي  اف��زود  وي 
امنیتي به همان ش��یوه اي كه 
در موسم اول حج عمل كردند، 
براي راحت��ي و آرامش ضیوف 
الرحم��ن ت��اش م��ي كنن��د. 
نیروه��اي امنیت��ي همچنین با 
تمام ادارات و موسسات مرتبط 
با امور حج و حجاج در راستاي 
هدف نهایي ك��ه همان خدمت 
به حج��اج اس��ت، هماهنگي و 

همكاري مي كنند.
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پیامبر اسام )ص( از خشنودي خداوند از توبه كنندگان 
خبر داد و فرمود: »َوَلْیَس َش�ْيٌء َأَحبَّ إَِلي اهللَِّ ِمْن 
ُمْؤِم�ن َتاِئب َأْو ُمْؤِمَنة َتاِئَب�ة ؛ نزد خداوند چیزي 

محبوب تر از مرد یا زن مؤمن توبه کننده نیست.« 
امام ص��ادق )ع( نیز فرموده اس��ت: »خداوند به 
داوود پیامبر � كه بر پیامبر ما و خاندانش و بر او درود 
باد � وحي فرستاد : اي داوود ، هرگاه بنده مؤمن من 
گناهي كند و سپس از آن گناه برگشته، توبه نماید 
و به هنگام یاد كردن از آن گناه از من ش��رم كند. او 
را بیامرزم و آن گناه را از یاد فرشتگان نگهبان اعمال 
ببرم و آن را به نیكي بدل كنم و از این كار مرا باكي 

نیست كه من مهربان ترین مهربانانم.« 
نكت��ه قابل توجه این كه، حس��ن روي آوردن 
به توبه ، محدود به زمان و مكان خاّصي نیس��ت؛ 
توصیه پیش��وایان معص��وم ) علیهم الس��ام ( به 
گناهكاران این است كه در انجام توبه شتاب كنند 
و از هرگونه تأخیر در جهت تحّقق آن بپرهیزند . 
ْل  َئًة َفَعجِّ علي )ع( فرمود : »ِإْن َقاَرْفَت َس�یِّ
ْوَبِة ؛ هرگاه گناهي مرتكب شدي ، با  َمْحَوَها ِبالتَّ

توبه در محو آن شتاب كن.« 
ْوَبِة  امام جواد )ع( نیز مي فرمایند: »َتْأِخیُر التَّ
اْغِت�َراٌر َوُطوُل التَّْس�ِویِف َحْی�َرٌة« ؛ به تأخیر 
افكن��دن توبه فریب و غفلت اس��ت و امروز و فردا 

كردن مایه حیرت و سرگشتگي.« 
البته از بررسي برخي آیات و روایات چنین برمي 
آید كه پاره اي از زمان ها و مكان ها ، بستر مناسبي 
براي عملي س��اختن »توبه« است و نقش ارزنده اي 
در پذیرفته شدن آن دارد. بي شك ، درك موسم حج 
و حضور در میقات و دیگر مشاهد مشّرفه ، همچنین 
حالت ارزشمند محرم ش��دن و انجام طواف و غیره 

؛ از بهترین فرصت ها ب��راي روي آوردن مجرمان و 
گناهكاران به » توبه« است ؛ زیرا طبق فرموده امیر 
ُه َأْن ُیْغَفَر  مؤمنان )ع( : »َوَأْدَني َما َیْرِجُع ِبِه َمْن َأمَّ
َلُه َما َسَلَف ؛ كمترین دستاوردي كه زائر از حج مي 

آورد این است كه گناهانش آمرزیده شود.« 
ب��ه ط��ور یقین ، دس��ت یاب��ي به ای��ن ارمغان 
ارزشمند، مشروط به انجام توبه حقیقي از سوي حج 
گزاران اس��ت؛ بنابراین ، ضروري است زائران از این 
فرصت استثنایي و مناسب ، كه در اختیارشان نهاده 
شده، بهره گیرند و از معاصي و گناهان پیشین خود 
پش��یمان شوند و در صورت امكان ، در صدد جبران 
آن ها برآیند و در ادامه زندگي شان ، عزمشان را بر 
پرهیز از نافرماني پروردگار كریم قطعي كنند؛ یعني 
تنها به رفتن به مكه و مدینه و پوشیدن لباس احرام 
و انجام ظاهري مناسك و حضور فیزیكي در مشاهد 
مشّرفه دل خوش نكنند. این جا است كه مي بینیم 
پیامبر گرامي اسام )صّلي اهلل علیه وآله( در فرازي از 
خطبه غدیر كه آن را پس از بازگشت از حجه الوداع 
، در سرزمین غدیرخم ایراد نمودند ، خطاب به مردم 
وا اْلَبْیَت  این گونه فرمودند : »َمَعاِشَر النَّاِس ُحجُّ
ِه َوَل َتْنَصِرُفوا َعِن اْلَمَشاِهِد  َفقُّ یِن َوالتَّ ِبَكَماِل الدِّ
ِإلَّ ِبَتْوَبة َوِإْقاَلع ؛ اي مردم ، با دین و فقه كامل حج 
بگزارید و از مشاهد این سفر برنگردید مگر با توبه و 

كنده شدن از گناه.« 
امام صادق )علیه السام( نیز مي فرماید: » ِإَذا 
ْوَبِة اْلَخاِلَصِة  ... ُثمَّ اْغِس�لْ ِبَماِء التَّ َأَرْدَت اْلَحجَّ
َفا  �ْدِق َوالصَّ ِم�َن الُذُنوِب َواْلَبْس ِكْس�َوَة الصِّ
َواْلُخُض�وِع ؛ هنگامي كه قصد حج كردي، با آب 
توبه خالص ، گناهانت را بش��وي و لباس راستي و 

پاكي و خضوع و خشوع را بر تن كن.«

دوباره متولد 
شده ای

حاال در ابتدای زندگی جدید هستی
از جمله اعمال صالحي كه در آیات و روایاِت فراوان ، توصیه و ترغیب به انجام آن شده ، 

» توبه« و بازگشت از گناه است. پروردگار كریم ، در قرآن كریمش وعده داد كه توبه كنندگان 
را مي پذیرد و از گناهانشان مي گذرد، و آنان را دوست دارد و به آنان مهر مي ورزد.



كجاي 
جهان 
همایشي با 
این اهداف 
عظیم پیدا 
مي كنید 
كه در عین 
حال كه هر 
سال تكرار 
مي شود، 
هزینه ها 
را خوِد 
شركت 
كنندگان 
بپردازند

امام صادق )ع( فرمودند: 
در چهار جا نماز تمام اس��ت: در مسجد الحرام، مسجد 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله ، مس��جد كوفه و حرم امام 
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حج، معجزه آشكار اسالم
محمدرضا شایق عضو هیات علمي دانشگاه یزد – كاروان 34010 یزد

در بخش نخس�ت ای�ن مقاله نکاتی در م�ورد معجزه ب�ودن این اعمال 
عبادی- سیاسی آمد در ادامه قسمت دوم و پایانی از نظر شما می گذرد:

بخ�ش دوم - با این امنیت چن��د جدارهٔ پوالدین، فض��اي همایش خالي از هر 
دغدغه و اضطرابي خواهد شد و آحاد اّمت اسام مي توانند با یكدیگر و افكار هم آشنا 
و به منافع عظیمي كه قرآن فرموده، دس��ت یابند. و به حق كه در تاریخ بش��ر هیچ 
امنیت سازي از این روش موفق تر نبوده است، آن هم بدون صرف هیچ هزینه ماّدي!

ب - هزینه هاي این همایش: سیاس��ت اس��ام در این زمینه نیز شگفت است 
زیرا در كجاي جهان همایشي با این اهداف عظیم پیدا مي كنید كه در عین حال كه 
هر سال تكرار مي شود، هزینه ها را خوِد شركت كنندگان بپردازند و تازه كلي در نوبت 
بایستند و براي این حضور التماس كنند؟ وانگهي با شركت در آن خود را از بسیاري 
از لذائذ محروم سازند، در عرفات و مشعر و منا در گرماي شدید و روي خاك به سر 
ببرند و فش��ار ش��دید جمعیت در طواف و رمي جمرات را تحمل نمایند و از نگاه در 
آینه و به همس��ر و اس��تعمال بوي خوش منع و احیانا با عرق بدن افرادي دون شان 
خود و امراض آنها آلوده ش��وند و كارهائي را انجام دهند كه چه بسا حكمت بسیاري 
از آنها را نمي دانند و با این همه خس��ته نشوند، بلكه سال بعد اشتیاق بیشتري براي 
این سفر داشته باشند و براي دستیابي به این همه سختي، حاضر به پرداخت هزینه 

شوند؟ ! راستي اگر این معجزه نیست، پس معجزه چیست؟
ام��روزه حزب ها و دولت هاي قدرتمند با دراختیار داش��تن امكانات عظیم و ایجاد 
امكانات بهداش��تي و رفاهي فراوان، حتي در گردآوردن همه مردم یك كش��ور و یك 
قوم زیر یك پرچم عاجزند. به راستي شارع عظیم اسام چه رازي در این سنگ هاي 

ساده نهاده كه اینقدر جاذبه دارد؟

ج - اه�داف این همایش عظیم: ق��رآن هدف عظیم همایش حج را با عبارتي 
مختصر اما عمیق این گونه بیان فرموده كه لَِّیْش�َهُدوا َمَناِفَع َلُهْم ، تا )در این حج( 
ش��اهد منافع خود باش��ند. )حج - 28(. بي شك به ُحكم اطاق آیه، این منافع فراتر 
از منافع ماّدي اس��ت. طبق روایات اهل بیت علیهم السام، اصلي ترین غرض حج آن 
است كه اّمت اسام بعد از مراسم حج، به محضر امام و پیشواي معصوم اّمت رسیده 

و به او اعان اطاعت نمایند.
اگر روزي دانش��مندترین فرد از اّمت اس��ام كه به تمام كتاب و سّنت آگاه است، 
خطبه ه��اي جمعه را در اّیام حج بخواند و با جذبه هاي كام تبلیغ و بارقه هاي دانش 
عمیق خوِد حّجاج تشنهٔ معرفت را سیراب كند و آنها بعد از بازگشت به وطن هر كدام 
راویان حقایق ش��نیده از او باش��ند چه اتفاقي در عالم اس��ام خواهد افتاد؟ آیا دیگر 
كوبندگان بر طبل تفرقه امت موفق خواهند بود؟ یا چهره زیباي حق در وراي ابرهاي 
تیره تهمت ها پنهان باقي خواهد ماند؟ و یا این كه اّمت اسام از خطرات و توطئه هاي 
فراروي خود غافل مي مانند و یا كینه هاي قومي و مذهبي كه غالبا ناشي از سوءتفاهم 

و خطاست جایي براي ماندن خواهند داشت؟ و…
در حقیقت همه این احكام و واجبات و محرمات و ایجاد فضاي امن با این وسعت براي 
همین هدف اخیر است و با این نگاه، عظمت حج و اعجاز آشكار آن بیشتر تصویر مي گردد. 
و بي شك همان طور كه قرآن كریم وعدهٔ جهاني شدن اسام را بارها داده است روزي این 
اتفاق خواهد افتاد و آن گاه است كه انسان ها عظمت آثار حج واقعي را با حیرت و تعجب 
تجربه خواهند نمود و حقیقت این آیت قرآني روشن خواهد شد كه »ِفیِه آَیاٌت َبیَِّناٌت«، 

در آن )خانه خدا( معجزاتي روشن است. )آل عمران - 97(

قبله گاه دین
این خانه که هست قبله گه دین خدا
یک بوسه بر این خانه شود رزق شما
هر جا گذر کنم بر سِر آن گذر توئی

به هرکجا نظر کنم مقصِد آن نظر توئی 
عبدالرحیم سالری، کاروان 24011 اقلید

قبولی حج
قبولی حج، تامین و امنیت آخرت است. 

ابوالقاسم گلستانی
کاروان 30278 قائم شهر

غروب با صفا
می گویند غروب مدینه دلگیر اس��ت ولی 
بای��د گفت غ��روب مدینه با هم��ه غربتش با 
صفاس��ت، چ��ون صیق��ل دهنده قلبهاس��ت. 
قلبهای��ی ک��ه ب��ا ه��زاران امید عازم ش��هر 
پیغمب��ر می ش��وند ت��ا بتوانن��د از محبت و 
از مدینه  ببرند جدای��ی  صفای مدین��ه لذت 

بسیار سخت است.
طاهره یوسفی، کاروان 30278 قائم شهر

مرا پذیرا باش 
خدایا هیچ کس از شما بهتر نمی داند و بهتر 
بنده اش را نمی شناس��د. گواه��ی که به خاطر 
قرب به تو ، دوری از گناهان، پرهیز از معصیت، 
قبولی طاعات به س��رزمین وحی آمدم. پس مرا 

پذیرا باش و ناامیدم مکن معشوق مهربانم.  
محمدعلیزاده، کاروان 30278 قائم شهر

حنیف شو
حضرت ابراهیم مظهر دعاهای بزرگ مستجاب 
اس��ت. دعا کرد که خداوند ب��ه او ذریه طیبه عطا 
کند، مس��تجاب شد. دعا کرد که خداوند امامت را 
در فرزندانش ادامه دهد، مستجاب شد. دعا کرد که 
خداوند از ذریه او امت مس��لم قرار دهد، مستجاب 
ش��د. دعا کرد که خداوند در می��ان آیندگان از او 
نام نیک باقی بگذارد، مس��تجاب شد. دعا کرد که 
خداوند مکه را شهر امن قرار دهد، مستجاب شد. 
دع��ا کرد که خداوند بنای کعبه را از او و پس��رش 
اسماعیل قبول کند، مس��تجاب شد. دعا کرد که 
خداوند دل جمعی از مشتاقان را به سوی اسماعیل 
و هاجر سوق دهد، مستجاب شد. حال ای حاجی، 
اگ��ر می خواهی حّج ابراهیم��ی انجام دهی و می 
خواهی مس��تجاب الدعوه ش��وی، همانند ابراهیم 
هُت وجهی ِللَّذی َفَطَرالَسماواِت  شو که گفت: َوجَّ
َواَلرض َحنیفا ُمسِلما و ما اَنا ِمَن الُمشِرکین؛ ُقل 
ِانَّ َصالت�ی َو ُنُس�کی َو َمحیاَی َو َممات�ی هلِلِّ ّرّب 

العاَلمین.
زهرا جعفری، کاروان 30278 قائم شهر

پیام زائر

مطالب

ارسالی

زائران

زائر نـــــامه



25 میلیارد دالر سرمایه برای توسعه کامل پارس جنوبی
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعالم این که برای اتمام فازهای در 
حال توس��عه حدود 2 س��ال زمان و حدود 25 میلیارد دالر سرمایه نیاز 
اس��ت گفت: هر روز تاخی��ر در تکمیل این طرح ها مع��ادل روزانه 100 

میلیون دالر ضرر است.

یک رسانه آمریکایی با تحلیل روند جدید آغاز شده برای 
حل موضوع هس��ته ای ایران، از کاخ س��فید خواست تا 
ب��ا واقع بینی و ایس��تادگی در برابر تندروهای حاضر در 
کنگره از ب��ی نتیجه ماندن این رون��د جدید جلوگیری 

کند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان در تحلیل خود 
که به قلم »کلسی داونپورت« نگاشته شده آورده است : 
برای اولین بار در س��ال های اخیر واش��نگتن در مسیر 
رس��یدن به توافق با ایران در مورد برنامه هسته ای این 
کش��ور قرار گرفته اس��ت. اما برای رسیدن به این هدف 
آمری��کا باید با یک ص��دای متحد س��خن بگوید. دولت 
آمریکا بای��د از دیپلمات های خود فعاالنه حمایت کرده 
و از زیر س��وال بردن و یا ناکارآمد کردن اقدامات آنها در 

مذاکرات خودداری کند.

س��ی ان ان در ادام��ه به مذاکرات هفته گذش��ته در 
ژنو اش��اره کرده و می نویس��د : در مذاک��رات 15 و 16 
اکتب��ر، مذاکره کنن��دگان ایرانی بر اس��اس وعده های 
حس��ن روحانی، رئی��س جمهور جدید ای��ران، مبنی بر 
انج��ام مذاکرات ج��دی با جامع��ه جهانی عم��ل کرده 
و پیش��نهادهایی را ارائ��ه دادند ک��ه نگرانی های جامعه 

جهانی در آن مد نظر قرار گرفته بود.
در ادام��ه این مطلب آمده اس��ت : بیانیه مش��ترکی 
که بعد از این مذاکرات دو روزه منتش��ر ش��د نشان می 
دهد که طرف های حاضر در مذاکرات ژنو از آن رضایت 
داشته اند. در حقیقت ایران در یک تغییر و تحول عجیب 
قرار گرفته است. مهمترین مانع موجود برای رسیدن به 
توافق هسته ای ممکن است ایران نبوده، بلکه تندروهای 

حاضر در کنگره آمریکا باشد.

توصیه های سی ان ان به اوباما؛

گام های مثبت ایران را با اقدام متقابل پاسخ دهید 

اخبار مهم جهان

خروج بیـش از 1۶2 هزار 
حاجي از عربستان

كرد  اعام  عربستان  هواپیمایي 
طي روزهاي گذشته، 162 هزار 
و 574 حاج��ي ب��ا هواپیماهاي 
كش��ورهاي خ��ود، از ف��رودگاه 

جده خارج شدند.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطاع 
رس��اني ح��ج، خال��د الخیبري 
ش��وراي  رس��مي  س��خنگوي 
عربستان  غیرنظامي  هواپیمایي 
در گفتگو ب��ا الوطن گفت: این 
ش��ورا، اج��راي مرحل��ه مربوط 
ب��ه طرح خروج حج��اج را آغاز 
كرده اس��ت و روان اجرا ش��دن 
ط��رح رفت حجاج ب��ه موفقیت 
موس��م حج امسال كمك كرد و 
امی��د مي رود كه بر طرح خروج 

حجاج تاثیر مثبت بگذارد.
وي اف��زود: تا روز گذش��ته، 
بر  برگش��ت حجاج  پروازه��اي 
اس��اس زمانهاي مشخص شده 
انجام شد و تعداد زیادي پرواز، 

حجاج را منتقل كردند.
وي تاكی��د ك��رد: مج��ازات 
تصویب شده از سوي هواپیمایي 
عربس��تان در مورد هر ش��ركت 
نقل حج��اج كه از زم��ان مقرر 
براي انتقال حج��اج طفره رود، 
بدون هرگونه اس��تثنایي اعمال 

خواهد شد.
پروازه�اي  در  انضب�اط 

برگشت حجاج
از  عربس��تان  هواپیمای��ي 
میانگی��ن هاي اس��تاندارد در 
پروازه��اي  انضب��اط  زمین��ه 
برگش��ت حج��اج ط��ي مدت 

اخی��ر خب��ر داد.
ط��ي  اس��اس،  ای��ن  ب��ر 
روزه��اي گذش��ته، 162 هزار 
و 574 حاجي ب��ا هواپیماهاي 
كش��ورهاي خ��ود، از فرودگاه 

جده خارج ش��دند.
عبداهلل بن مش��بب االجهر 
هواپیمایي  مدی��ركل  مع��اون 
عربس��تان اع��ام ك��رد طرح 
)هواپیمای��ي  الس��عودیه 
فراگی��ري  عربس��تان( ط��رح 
انتقال حجاج اس��ت كه  براي 
نی��م میلیون  ب��ر اس��اس آن 
حاج��ي با حدود 1500 پرواز 
ب��ه كش��ورهاي خ��ود منتقل 

خواهند ش��د.
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وزیر کشور با بیان اینکه رویکرد وزرات کشور جمهوری 
اس��امی ایران به پدیده مبارزه ب��ا مواد مخدر اجتماعی 
محور است، گفت: 80 درصد اقدامات الزم را برای مقابله 
با مواد مخدر به مقابله اختصاص یافته اس��ت، البته این 
اقدامات در مرزها انجام داده ایم و در این راس��تا انسداد 
مرزی و کانال ها، ایج��اد خاکریزهای مرزی و دیوارهای 
بتونی و س��یم خاردارها در مرزها به شدت باعث کاهش 

موادمخدر شده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاش��یه دیدار خود با 
هلن کارک - رییس گروه توس��عه سازمان ملل متحد 
در جم��ع خبرنگاران با بیان این ک��ه بحث موادمخدر، 
موض��وع اصلی این ماقات بوده اس��ت، اظهار کرد: ما 

بای��د در ایران نق��ش جهانی خود را در بحث مبارزه با 
موادمخدر ایفا کنیم. در این راس��تا هزینه های بس��یار 
زیاد امنیتی، مالی و انس��انی داده شده است و توقع ما 
از خانم کارک به عنوان نماینده س��ازمان ملل بیشتر 

ش��دن همکاری هایش��ان در این زمینه با ماس��ت.
وی اف��زود: انتظ��ار داریم س��ازمان مل��ل بتواند در 
کشورهای مختلف در این حوزه هماهنگی های بیشتری 
ایج��اد کن��د و کم��ک کند تا کش��ت جایگزین��ی برای 
خشخاش و حش��یش در افغانستان ایجاد شود و پس از 
آن به مرحله ای برس��یم که اینها کاش��ت نشود و بعد از 
آن کمک ه��ای فنی و تجهیزاتی و مال��ی برای مبارزه با 

موادمخدر به ما شود.

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه گفت: در جلسه اخیر 
مجلس کلیات حذف س��ه ده��ک درآمدی از پرداخت 
یارانه نقدی تصویب ش��د. جعفرق��ادری در گفت وگو 
ب��ا خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری فارس با اش��اره به 
تصویب کلیات حذف س��ه دهک درآمدی از پرداخت 
یاران��ه نق��دی گفت: در جلس��ه اخیر تنها ب��ه کلیات 
ای��ن الیحه دولت رای داده ش��د. وی افزود: بررس��ی 
جزئی��ات این طرح در جلس��ه روزهای س��ه ش��نبه و 
چهار ش��نبه هفت��ه آینده کمیس��یون برنامه و بودجه 
ادامه می یابد. به گزارش فارس دولت روحانی با اشاره 

به بار مالی س��نگین پرداخ��ت یارانه  های نقدی برای 
دولت و اثرگذاری پرداخت یارانه در رش��د نقدینگی و 
ت��ورم در صدد حذف یارانه پردرآمدها برآمده اس��ت. 
در عی��ن حال محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی رئیس جمهور روز گذش��ته در پاسخ 
به س��ؤالی در مورد چگونگ��ی حذف 3 دهک پردرآمد 
از یارانه نقدی گفت: این کار در حال بررس��ی اس��ت، 
ام��ا قطعا اطاعات موجود ناکافی اس��ت و باید تقویت 
و پردازش ش��ود، چون دولت اعتق��اد دارد هیچ گونه 

تنش و چالش��ی نباید در جامعه به وجود آید.

رحمانی فضلی:
انسداد مرزی و دیوارهای بتونی در مرزها 

باعث کاهش شدید ورود موادمخدر به ایران شده است

مجلس کلیات حذف یارانه 3 دهک باالی درآمدی را تصویب کرد

اخـــــــــبار



همـراه اول اضافـه دریافـت را بـه مشـترکان 
بازمی گرداند

معاون رگوالتوری گفت: مخابرات در صورتحساب میان دوره ای 
مش��ترکین نس��بت به اعمال تعرفه یکنواخت س��ازی درون 
ش��بکه ای به مبلغ هر دقیقه 599 ری��ال اقدام کرده که این 
مبال��غ در صورتحس��اب دوره چهارم بصورت بس��تانکاری به 

مشترکان بازگردانده می شود.
رژیـم  و  آمریـکا  اختالفـات  تشـدید 

صهیونیستی بر سر ایران
یک رس��انه غربی بعد از دیدارنخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیستی با وزیر خارجه آمریکا از وجود 
اختاف بین آمریکا و رژیم صهیونیس��تی بر سر 

ایران خبر داد.
خبرگزاری انگلیسی رویترز از وجود اختاف 
بی��ن آمریکا و رژیم اس��رائیل بر س��ر نحوه حل 

مسئله هسته ای ایران خبر داد.
بنابر این گزارش موضوع ایران امروز بر دیدار 
»ج��ان کری« وزیر خارجه آمری��کا و »بنیامین 
نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در 

ایتالیا برگزار شد سایه افکند.
در آغ��از دیدار دو ط��رف که در محل اقامت 
س��فیر آمریکا در رم برگزار شد ، نتانیاهو گفت: 
ایران نباید توانمندی ساخت ساح هسته ای را 
داشته باش��د و این به این معنی است که ایران 
نباید برای غنی س��ازی سانتریفیوژ داشته باشد 
و همچنین ایران نباید تاسیس��ات آب س��نگین 

داشته باشد.
این در حالی اس��ت که »ج��ان کری« وزیر 
خارج��ه آمریکا در این دیدار گفت: ما برای حل 
مسئله هسته ای ایران راهکار دیپلماسی را دنبال 
خواهیم کرد اما با چشمانی باز و الزم است ایران 
در برنامه هس��ته ای خود به استانداردهای بین 
المللی که بقیه کش��ورهای دارنده انرژی هسته 

ای در جهان به آن تن داده اند تن دهد.
وی در ادامه به خبرنگاران گفت: الزم اس��ت 
بدانید که اقداماتی در دست انجام است که این 
مسائل را شفاف سازی خواهد کرد و به جهانیان 

اطمینان خواهد داد.

11

طرح استخدام دولتی 
"مهرآفرین" لغو شد

ط��رح اس��تخدامی دول��ت ده��م ک��ه ب��ه 
»مهرآفری��ن« مع��روف ب��ود ب��ا تصوی��ب 
 هی��ات وزی��ران دول��ت یازده��م لغو ش��د
ب��ه گزارش خبرگ��زاری دانش��جویان ایران 
)ایس��نا(، هی��ات وزی��ران در جلس��ه اخیر 
خود با پیش��نهاد معاونت توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع طرح 
مهرآفری��ن و کلیه پیوس��ت ها، اصاحات و 

الحاقات بعدی آن لغو کرد.
طبق این مصوبه که توس��ط جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور اباغ شده است از 
این پس هر گونه استخدام در دستگاه های 
اجرایی با رعایت م��اده)44( قانون مدیریت 
خدم��ات کش��وری و تبصره)1( م��اده)51( 
قان��ون برنام��ه پنجس��اله پنج��م توس��عه 
جمهوری اس��امی ایران و س��ایر قوانین و 

مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.

هر دالر 3010 تومان شد 
جدول قیمت انواع سکه و ارز دیروز منتشر 
شد که بر اساس آن هر دالر آمریکا در بازار 
آزاد 3010 توم��ان و هر قطعه س��که تمام 
بهار آزادی طرح جدید نیز 954 هزارتومان 

است.
ن��رخ فروش هر قطعه س��که تم��ام بهار 
آزادی طرح جدید در بازار 954 هزار تومان، 
طرح قدیم 953 هزار تومان، نیم سکه 500 
ه��زار تومان، ربع س��که 300 هزار تومان و 

گرمی 195 هزار تومان اعام شد.
همچنی��ن نرخ هر گرم ط��ای زرد 18 
عی��ار در بازار داخلی 97 هزار و 765 تومان 
و ن��رخ ه��ر اونس ط��ا در بازارهای جهانی 

1333 دالر است.
در همین حال، صرافان ب��ازار ارز نرخ هر 
دالر آزاد را برای فروش 3010 تومان، هر یورو 
را 4125 تومان، هر پوند را 4860 تومان و هر 

درهم امارات را 825 تومان اعام کردند.
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ادامه از صفحه اول
سرپرست حجاج ایرانی از برنامه سازمان حج و زیارت برای انعقاد قرارداد جهت اجاره تعدادی از 
اقامتگاه های نزدیک مس��جدالحرام جهت اسکان عمره گزاران و حجاج ایرانی در دوره بعد خبر داد و 
گفت: بخش اعظم زائران ایرانی در اقامتگاه هایی که از ظرفیت و کیفیت باالیی نیز برخوردار هستند 

اسکان پیدا خواهند کرد.
زائران کشورمان ضمن قدرشناسی از تاش ها و خدمات عوامل اجرایی و دست اندرکاران فرهنگی 
حج، به طرح انتقاداتی درباره وضعیت خدمت رسانی پزشکی و درمانی پرداختند. یکی از این زائران 
خطاب به سرپرس��ت حجاج ایرانی گفت: انتظار داشتیم همان پزشکی که در ایران، معاینات قبل از 
سفرمان را انجام داده بود، همراه مان در کاروان باشد چون او به وضعیت مان آگاهی بیشتری داشت.
حجت االس��ام والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر همچنین با اش��اره به ایجاد تغییرات در شیوه 
ارائه خدمات پزش��کی به زائران در حج امسال، از آسیب شناسی فرآیند خدمت رسانی به زائران خبر 
داد و گفت: در زمینه خدمت رسانی پزشکی به زائران، از سال آینده باید شیوه ای اجرا شود که نفع 

بیشتری برای زائر دارد.
حجت االسام والمسلمین قاضی عسکر، هدف بازدیدهای سرزده از اقامتگاه های زائران کشورمان 
را ارتباط نزدیک با زائران برای کاهش سطح مشکات دانست و گفت: نکته مهم در بازدیدهایی که 
از مجموعه های محل استقرار زائران کشورمان صورت می گیرد، این است که اگر به مشکلی برخورد 
کنیم بافاصله همان جا به بررس��ی آن می پردازیم. اگر مش��کل قابل حل باشد، تصمیم می گیریم و 
حل می کنیم و اگر مشکات اساسی باشد، سعی می کنیم در برنامه ریزی های آتی طوری رفتار کنیم 

که دیگر در حج بعدی با آن دست مسائل مواجه نشویم. 
ب��ر طبق این گزارش، برخی زائ��ران در این بازدید، انتقادات خود نس��بت به وضعیت و کیفیت 
برنامه ه��ای فرهنگ��ی در کاروان ها و مجموعه ها را مورد اش��اره قرار دادند ک��ه نماینده ولی فقیه و 
سرپرست حجاج ایرانی نیز خطاب به روحانیون و مدیران کاروان های مستقر در این مجموعه تاکید 
کرد که بر طبق برنامه فرهنگی مصوب عمل کنند و برنامه های مربوط به مناسبت ها به طور متمرکز 

در مجموعه برگزار شود. 

در بازدید سرپرست حجاج ایرانی از محل استقرار 11 کاروان صورت گرفت:

درخواست های زائران برای 
حضور پزشک در کاروان و پاسخ های سرپرست حجاج

خــــــــــــــــبراخـــــــــبار

برژینسـکی: دوران سـلطه آمریـکا بر 
جهان به پایان رسیده است

مشاور اس��بق امنیت ملی آمریکا ضمن تأکید بر 
اینکه مفهوم هژمونی جهان��ی رنگ باخته، گفت: 
دوران سلطه آمریکا بر جهان به پایان رسیده است.
به گ��زارش خبرگ��زاری ف��ارس، »زیبیگنیو 
برژینسکی«، مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا گفته 
مفهوم هژمونی جهانی، رنگ باخته و س��لطه هم 

مفهومی است که دیگر قابل دستیابی نیست.
آقای برژینسکی که در دانشگاه جان هابکینز 
س��خنرانی می کرد همچنین گفت دوران س��لطه 
13 س��اله آمریکا بر جهان پس از جنگ سرد نیز 
به پایان رسیده اس��ت. این مقام اسبق آمریکایی 
گفت آمریکا بخش زیادی از محوریتش در سالهای 
پیش را از دس��ت داده اس��ت؛ وی افزود واشنگتن 
حداقل تا آنجا که عمر افراد حاضر در این س��الن 
قد می دهد امکان ندارد جایگاهش را به عنوان یک 

قدرت جهانی سلطه گر به دست آورد.
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

شکرگذاری
خدایا ش��کرت که  در جوانی حاجی ام 

کردی. کمکم کن حاجی بمانم.
ابوالفضل کریمی پور
19272 گناباد

جدایی اشکبار
چند روز دیگر بیشتر درسرزمین 
وح��ی نیس��تیم. درحالیک��ه دلتنگ 
خانواده ام. امابخاطر ترک خانه ی خدا 
ازهم اکنون چشمانم اشک آلود شده.
عربلو17961تهران

یاد درگذشتگان
بن��ده ب��ه نیاب��ت ازپدرمرحومم 
آمده ام اما ای کاش تمام رفتگانی که 
نصیبشان نش��د بیایند، زنده بودند تا 

خودشان آرزوبه دل نمی رفتند.
غالمرضاعربلو17961

دعای فرج
کوتاهترین دعا ب��رای بلندترین 

آرزو. اللهم عجل لولیک الفرج
نیرومند کاروان 19444

توجه به نظافت
یكي از مس��ائلي ك��ه باعث آزار 
زائرین مي شود عدم نظافت مستمر 
معاب��ر در مدینه، مكه و منا اس��ت. 

باید به بلدیه آنها  تذكر بدهند.
 دكتر غفوري

از فرش به عرش
حاجی ازفرش به عرش رسیدی. 
ازم��اده معنی ش��دی.حاجی قیمت 

پیدا کردی.قدرخودت رابدان.
مدیرکاروان  30278
قایم شهرجعفری

خیر خواس�تن برای دیگران 
چه پاداشی در اسالم دارد؟

اسالم می گويد: »هر فرد جامعه، 
برای ديگران دوس��ت دارد هر آنچه 
برای خود دوست می دارد و بد دارد 

هر آنچه برای خود بد می دارد.«
روايات:

)1( نبی اکرم)ص(: »کس��ی که 
خ��وش دارد از آتش دور ش��ده و به 
بهشت داخل شود، بايد با شهادت به 
توحيد خداوند و رسالت محمد)ص(
از دنيا برود و دوس��ت داش��ته باشد 
با مردم رفتار کند آنطور که دوست 

دارد، مردم با او رفتار کنند.« 
 )2( امام زين العابدين)ع(در حديثی 
راجع به حقوق آنها می فرمايد: »و حق 
اهل کيشت به تو آن است که برای آنان 
س��المت و رحمت در دل نه��ان داری 
و دوس��ت بداری برای آنان آنچه را که 
برای خودت دوست می داری و کراهت 
داری برای آنان آنچه را که برای خودت 

کراهت می داری.« 
)3( امام باقر)ص(: برادر مسلمانت 
را دوس��ت بدار و برای او دوس��ت دار 
آنچه را که برای خودت دوست داری 
و کراهت بدار آنچه را که برای خودت 

کراهت می داری.« 
)4( امام صادق)ص(: »تو را به تقوای 
خدا و نيکی به برادر مسلمانت سفارش می 
کنم و برای او دوست بدار آنچه را که برای 
خودت دوست می داری و کراهت دار آنچه 

را که برای خودت کراهت ميداری.« 

جعرانه
جعرانه منطقه ای در شمال مکه است. 
در جن��گ حنی��ن، پس از شکس��ت 
مش��رکان، پیامب��ر اکرم دس��تور داد 
همه اس��یران و غنایم را به »جعرانه« 
ببرند و از آنها محافظت کنند تا سپاه 
 اس��ام به تعقیب دشمن ادامه دهند. 
پ��س از پایان جن��گ، پیامبر به آنجا 
بازگش��ت و تصمی��م گرف��ت غنایم 
و  چش��مگیرترین  ک��ه  را  جنگ��ی 
بزرگتری��ن غنیمت ت��ا آن زمان بود، 

میان مسلمانان تقسیم کند.

عکس روز

بوسه آیت اهلل صافی گلپایگانی بر دست یک طلبه سیاهپوست

صالحیت اجتماعی حجاج
 ش��یخ ص��دوق روای��ت ك��رده اس��ت ك��ه ام��ام باق��ر)ع( می فرم��ود:
ما یعبا بمن یوم هذا البیت اذا لم یكن فیه ثالث خصال: خلق ُیخالُق َمْن صحبه 
و حلٌم به غضبٌه و روٌع یحجزُه َعْن محارم اهلل. یعنی كسی كه به قصد حج به خانة 
كعبه می آید، مورد عنایت حق واقع نمی شود مگر آنكه در او سه خصلت وجود 
داشته باشد: اخاق مناسبی برای معاشرت با همسفران داشته باشد، دارای نیروی 
حلم و بردباری باشد كه بتواند جلو خشم خود را – كه خواه ناخواه موجبات آن 
 در سفر پیش می آید – بگیرد، پارسایی داشته باشد كه جلو او را از گناهان بگیرد.

از اینجا می توان تكلیف حجاجی كه بی جهت با رفقا به نزاع برمیِ خیزند، زود از 
كوره در می روند، انواع گناهان از دروغ و غیبت و غیره مرتكب می شوند، فهمید و 
متأسفانه نقاط ضعف زیادی از این جهت در غالب حجاج محترم دیده می شود...، 
هر عملی آمادگی قبلی روحی می خواهد ولی با این تفاوت كه عمل حج گذشته 
از اینكه عبادت است و باید به قصد قربت بجا آورده شود و علی هذا احتیاج دارد 
به تقوای قلب، یك عمل اجتماعی است. هر كسی باید دارای اخاق اجتماعی 
مناسبی باشد تا بتواند این وظیفة الهی را درست انجام دهد و آن اثری كه منظور 
اسام از این اجتماع بزرگ پیدا شود. در حدیثی كه نقل كردیم، به سه خصلت 
اش��اره ش��ده بود و دو تای آنها مربوط اس��ت به شایستگی انسان از نظر اخاق 
معاشرتی. برای اینكه انسان عمل عظیم حج را انجام دهد، الزم است استطاعت 

اخاقی و روحی و به عبارتی »صاحیت اجتماعی« داشته باشد. 
شهید مطهری )مجموعه آثار، ج 25، صص 51 - 55(

آهنگ حجاز می نمودم من زار
یارب، به چه روی جانب کعبه رود

کامد سحری به گوش دل این گفتار
گبری که کلیسا از او دارد عار
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