
عهدی که با خود و خدا بستیم
انگار همين دي��روز بود که آمديم 
و نگاهمان گره خورد با گنبد سبز 
و بعد هم کعبه. حاجي هم شديم 
و زمزمه هاي بازگشت به وطن را 
که ش��نيديم ملهم از توصيه ها و 
آموزه هاي دين، ب��ه فکر افتاديم 
تا مختصري س��وغات تهيه کنيم 

براي خانواده و دوستان.      2 
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8 آبان زمان آغاز نشست 
کارشناسان ایران و 5+1 

 3 

نصراهلل فرهمند رئیس ستاد مدینه سازمان حج و زیارت عنوان کرد: 

توصیه هایی درباره استانداردهای 
بار حجاج و حمل آب زمزم در پرواز 

رئيس س��تاد مدينه س��ازمان ح��ج و زيارت، 
ميزان بار مجاز هر زائر را دو س��اک اس��تاندارد 
20 کيلويی و يک ساک دستی 5 کيلويی اعالم 
کرد و گفت: در صورتی که حجاج دارای اضافه 
بار هس��تند بايد به ازای هر ساک 20 کيلويی 
اضافه، يک ت��گ اضافه از ش��رکت هواپيمايی 

مربوطه خريداری کنند.
ب��ا خبرنگار  نص��راهلل فرهمند در گفتگو 
س��تاد اطالع رس��انی حج 92، ب��ا توصيه به 
زائ��ران برای رعاي��ت اس��تاندارد در اندازه 
ساک هايش��ان، اظه��ار داش��ت: در صورتی 
ک��ه ع��دم رعايت اس��تاندارد بار از س��وی 
زائ��ران به ي��ک امر ع��ادی تبديل ش��ود، 
مجبور می ش��ويم بارهای غير اس��تاندارد را 
بار به کش��ور  با هواپيمای اختصاصی حمل 
منتق��ل کنيم؛ که در اين ص��ورت، بارهای 
آن دس��ته از زائران��ی ک��ه اس��تانداردها را 
رعايت نکرده باش��ند با تاخي��ر به فرودگاه 

مقصد می رس��د.
رئي��س س��تاد مدينه خاطرنش��ان کرد: در 
صورت��ی که زائران اس��تانداردهای الزم از نظر 
اندازه ساک هايشان را رعايت کنند، بارهايشان 

طبق روال همراه با پرواز خودش��ان به فرودگاه 
مقصد منتقل می شود.

فرهمن��د در پاس��خ به اينک��ه آيا زائران 
می توانن��د بطری های آب زم��زم را با خود 
به داخ��ل هواپيما ببرند ني��ز گفت: هر زائر 
می توان��د در حد يک ي��ا دو بطری کوچک 
آب زم��زم همراه خود ب��ه داخل پرواز ببرد 

ام��ا توصي��ه اکيد می ش��ود که زائ��ران به 
هي��چ وج��ه بطری های آب زم��زم را داخل 

ساک هايش��ان نگذارند.
وی تصري��ح کرد: حجاجی ک��ه تمايل دارند 
مقادير بيش��تری آب زمزم با خود به کشور ببرند 
بايد آب زمزم وکيوم ش��ده از مرکز فروش دولتی 

عربستان خريداری کنند.             صفحه 5 
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این حادث�ه ی بزرگ - یعنی حادث�ه ی حج - كه 
هر س�ال از سوی امت اسالمی تكرار میشود، 
یكی از آن رموز اساس�ی اس�الم است. در 
روایت است كه حق حج این است كه شما 
بدانید وارد ش�دن بر خدا، میهمان شدن 
برای خداست.      خطاب به کارگزاران حج1390 

خصلت زيباي »حسن خلق« ، از 
خصلت هاي نيك اجتماعي است كه 
تحسين همگان را به همراه دارد. هيچ 
فرد يا گروهي را نمي توان يافت كه از 

صاحب خوي شايسته ستايش نكند.

در كت��ب اخالق��ي و غير آن، 
آي��ات و روايات فراواني در جهت 
تمجيد از آن نقل گرديده اس��ت؛ 
ب��راي نمونه، برخ��ي از آن ها را 

مرور مي كنيم: 
پيامب��ر اس��الم )ص( فرم��ود: 
اْلُخْل�ِق«؛  ُحْس�نُ  »اإلْس�الُم 
اسالم ، خوش��خويي است.« و در 
»ُحْس�ُن  فرمود:  ديگ��ري  بي��ان 
ی�ِن؛ خ��وي  اْلُخُل�ِق ِنْص�ُف الدِّ
از  اس��ت.«  دي��ن  نص��ف  نيك��و، 

رواي��ت ديگر نب��وي چنين برمي 
آي��د ك��ه: »در س��راي قيام��ت، 
افرادي به جهت اخالق نيكش��ان، 
ب��ه درجات��ي ب��زرگ و منزلت��ي 
واال دس��ت مي يابن��د؛ اگرچه در 
عبادت ضعيف و ناتوان باش��ند.«  
در خبر ديگري، از اميرمؤمنان)ع( 
چنين مي خوانيم:  »ُحْسُن اْلُخْلِق 
َرْأُس ُكلِّ ِبّر؛ نيك خويي، س��رآمد 

همه نيكي هاست.« 
ادامه در صفحه 3 

بـا بـرادرت 
گشاده رو باش

  سرمقاله



دولت خود را مشغول حاشیه ها نمی کند
رئی��س جمه��ور با تاکید ب��ر اینکه م��ا از نمایندگان محت��رم مجلس می 
خواهیم که سیاس��ت دولت را در زمینه عدم حاش��یه پ��ردازی حمایت 
نمایند، گفت: به دلیل شرایط ویژه کشور دولت هرگز به حاشیه پردازی 

وقت خود را مشغول نکرده و نخواهد کرد.

سرمقاله

عهدی که با 
خود و خدا بستیم

ادامه از صفحه اول
ش��ايد ب��راي خودم��ان هم 
چيزي گرفته باش��يم که از اين 
پ��س  با ظاه��ري زيبنده تر در 
جامعه جلوه کني��م. تمام اينها 
مقبول. مي رس��يم به ش��هر و  

کاشانه و مي آيند ديدارمان.
ب��راي هم��ه از لحظه هاي 
س��فر مي گوييم و صفاي حج. 
اينها همه ظاهر موضوع است، 
اگر کس��ي  بپرس��د »حج« در 
و  ش��خصيت  و  روان  و  روح 
انديش��ه ما چه تأثيري داشته 
اس��ت، چه خواهيم گفت؟ آيا 
خواهيم گفت که در  سرزمين 
وحي با خود و خدا عهد کرده 
اي��م که ديگ��ر لب ب��ه غيبت 
ب��از نکنيم؟ ي��ا اختيار زبان را 
و عنان احساس��ات را به دست 
خواهيم گرفت؟ يا مصمم شده 
بن��دگان  اي��م خيرخ��واه همه 
خدا باش��يم، دست افتاده اي را 
بگيريم، سيره مان نبوي باشد؟

آي��ا چش��م را برُمحرم��ات 
خواهي��م بس��ت؟ آي��ا از نفس 
خوي��ش مراقب��ه خواهيم کرد؟ 
چ��ه خواهيم ک��رد؟ آي��ا رفتار 
و کردارم��ان آن چن��ان خواهد 
ش��د که همه غبط��ه بخورند به 
س��فر ح��ج و آرزو کنن��د کاش 
خداوند قسمتش��ان کند به حج 
بيايند تا وجودشان از ناخالصي 
ها پااليش ش��ود؟ چه خواهيم 
کرد؟ براي دوس��تان و  خانواده 
و هم��کاران چ��ه س��وغات مي 
بريم؟  خلق نيکو را براي ش��ان 
ب��ه ارمغان م��ي بريم ي��ا بياني 

دلنواز را؟ 
مهرباني را به ايشان سوغات 

خواهيم داد؟
 بزرگ��ي ميگف��ت: اگ��ر ب��ا 
خودم��ان عهد کني��م و همان 
را ه��م به خداوند ق��ول بدهيم 
کفايت مي کند و آن هم چيزي 

نيست جز 
ي��ک تغيير. ما ب��ه خودمان 
و خداون��د ق��ول  م��ي دهيم از 
اين پس خصيصه هاي ناپس��ند 
وج��ودي مان را اص��الح کنيم. 

اين بهترين 
س��وغات معن��وي ما باش��د 

براي ديگران.
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ديپلماتهای غربی از برگزاری نشس��ت کارشناس��ان 
ايران و کشورهای 1+5، در تاريخ های 30 و 31 اکتبر)8 

و 9 آبان( در وين خبر دادند. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزاليم پست، 
کارشناس��ان ايران و کش��ورهای 1+5 ب��ه منظور آماده 
کردن مقدمات نشس��ت آتی دو ط��رف، مذاکراتی را در 

روزهای 30 و 31 اکتبر در وين انجام می دهند.
اي��ن مذک��رات دو هفته قب��ل از انج��ام دور جديد 
مذاکرات ايران و 1+5 که قرار اس��ت در ژنو برگزار شود، 

انجام می شود.
در نشس��ت قبلی ايران و کش��ورهای 1+5 که در ماه 
جاری ميالدی در ژنو برگزار ش��د، ايران پيش��نهادهای 

جدي��دی را به کش��ورهای غربی ارائه ک��رد و در بيانيه 
مشترکی که بعد از اين مذاکرات دو روزه منتشر شد، دو 

طرف از نتايج به دست آمده ابراز رضايت کردند.
هرچن��د تا کنون جزئي��ات اين پيش��نهادها به طور 
رسمی منتشر نشده، اما رسانه های غربی مدعی شده اند 
که ايران در اين پيشنهادهای جديد با کاهش سطح غنی 
س��ازی موافقت کرده و کش��ورهای غربی به ويژه آمريکا 

نيز با رفع برخی از تحريم ها موافقت کرده اند.
در همين رابطه قرار است روز پنجشنبه هفته جاری 
وزيران امور خارج��ه و خزانه داری آمريکا توضيحاتی را 
در خصوص تحريم های ايران به مقامات و اعضای کنگره 

ارائه کنند.

در خصوص موضوع هسته ای اعالم شد؛
8 آبان زمان آغاز نشست کارشناسان ایران و 5+1

ادامه از صفحه اول
روند خروج حجاج ایرانی از مدینه

رئيس س��تاد مدينه سازمان حج و زيارت با بيان 
اينکه روزانه به طور متوس��ط يک هزار و 800 نفر از 
حج��اج ايرانی از طريق ف��رودگاه مدينه عازم ميهن 
عزيزمان می ش��وند، يادآور ش��د: در روز يکشنبه 5 
آبان ماه حدود 14 هزار زائر ايرانی در مدينه منوره 

حضور داش��تند.        
9 آب��ان؛ دعای کمي��ل در بين الحرمين با حضور 14 

هزار زائر ايرانی
وی در بخ��ش ديگر اي��ن گفت وگو اعالم کرد که 
در روز پنج  ش��نبه 9 آب��ان ماه همزم��ان با برگزاری 
چهارمي��ن دع��ای کميل در مدينه، 14 هزار و 500 
زائ��ر ايران��ی در مدين��ه من��وره حض��ور دارند و در 

مراس��م باش��کوه دعای روح بخش کميل که توسط 
بعث��ه مقام معظم رهبری برگزار می ش��ود، ش��رکت 

می کنن��د.
فرهمند افزود: 10 آبان ماه آخرين روزی اس��ت 
که حج��اج ايرانی از مکه مکرم��ه وارد مدينه منوره 
می ش��وند و از آن پس ديگر هي��چ ورودی به مدينه 

نخواهيم داش��ت.   
رئيس س��تاد مدينه با بي��ان اينکه روزانه 4 تا 7 
پرواز از ف��رودگاه مدينه، حج��اج ايرانی را به ميهن 
اس��المی مان منتق��ل می کنند، گف��ت: آخرين گروه 
حجاج ايرانی که از طريق فرودگاه مدينه به کش��ور 
بازمی گردن��د، س��اعت 20:50 هجدهم آب��ان ماه با 
پ��رواز ش��رکت هواپيماي��ی ماهان، مدين��ه منوره را 

ترک می کنند.

نصراهلل فرهمند رئیس ستاد مدینه سازمان حج و زیارت عنوان کرد: 
توصیه هایی درباره استانداردهای بار 

حجاج و حمل آب زمزم در پرواز 

وزي��ر نفت با بيان اينکه تحريم ها امری رفتنی اس��ت 
و بايد تالش ش��ود تا جريان توس��عه کشور تسريع شود، 
گفت: يک��ی از مواردی که از تحريم ياد گرفتيم، اين بود 
ک��ه با ص��ادرات يک ميليون بش��که در روز هم می توان 

کشور را اداره کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بي��ژن زنگنه صبح امروز در 
اولين همايش بين المللی صندوق توس��عه ملی با عنوان 
»ث��روت مل��ی، تخصيص دارايی و مديريت ريس��ک« در 
جزيره کيش، گفت: پيش بينی می شود تقاضای جهانی 
نف��ت علی رغم رکود در ميان مدت و بلند مدت در جهان 

افزايش يابد.
وزير نفت اظهار داشت: پيش بينی اوپک در سناريوی 
مرجع اين اس��ت که ميزان تقاض��ای نفت از 87 ميليون 
بشکه سال 2007 به 107 ميليون بشکه در روز در سال 

2035 خواهد رسيد.
وی ب��ا تاکي��د بر اينک��ه به صورت کل��ی پيش بينی 
افزاي��ش نياز روزانه به 20 ميليون بش��که نفت در جهان 
صورت گرفته است، افزود: از سال 2012 تا 2016، 270 
ميلي��ارد دالر بايد در بخش انرژی جهان برای جلوگيری 

از افت توليد سرمايه گذاری شود.

پیام جدید زنگنه به خارجی ها
کشور را با صادرات یک میلیون بشکه ای نفت هم می توان اداره کرد 

اخـــــــــبار



دست دادن با مومن
ام��ام محمدباق��ر)ع( فرمودند: چون مؤم��ن با مؤمني 
دست دهد ، پاک و بي گناه از یکدیگر جدا مي شوند. 

میزان مصرف روزانه آب زمزم 
در مسجد پیامبر

اداره كل امور مسجدالحرام و مسجدالنبي )ص( 
عالوه بر مصرف روزانهٔ بيش از س��ه هزار ليتر آب 
زمزم در بيت اهلل الحرام كه عملي مستحب براي 
زائران و حاجيان به شمار مي رود، هر روز مقداري 
از اي��ن آب نيز به مدينه و براي اس��تفادهٔ زائران 

مسجد پيامبر )ص( منتقل مي شود.
به گ��زارش خبرنگار اعزام��ي پايگاه اطالع 
رساني حج به مدينه منوره، آب تنها خوردني 
و نوش��يدني در دس��ترس و قابل استفاده در 
شبس��تان مس��جدالنبي )ص( اس��ت ك��ه در 

دسترس زائران قرار دارد
اداره كل امور مسجدالحرام و مسجدالنبي 
)ص( عالوه بر مصرف روزانهٔ بيش از س��ه هزار 
ليت��ر آب زم��زم در بيت اهلل الح��رام كه عملي 
مس��تحب ب��راي زائ��ران و حاجيان به ش��مار 
م��ي رود، هر روز مق��داري از اي��ن آب نيز به 
مدينه منوره و براي اس��تفادهٔ زائران مس��جد 

پيامبر )ص( منتقل مي شود.
اي��ن آب در كلمن هاي جديدي كه تعدادي 
ليوان يك بار مصرف هم به آن ها ضميمه ش��ده، 
در نق��اط مختلف اين مس��جد، از جمله صحن 
پشت بام آن در اختيار زائران قرار گرفته و از هر 

شش بشكه، يكي از آن ها حاوي آب گرم است.
عالوه بر اين، ش��ير آبي هم در حياط پشتي 
مس��جدپيامبر)ص( تعبيه ش��ده كه در ساعات 
مشخصي از روز افراد حق دارند گالن هاي حداكثر 
20 ليتري خ��ود را از آب زمزم پر كنند. فروش 
اين آب در خارج از عربستان ممنوع است و بازار 
تقلبي آن ني��ز بويژه در اطراف بي��ت اهلل الحرام 
وجود دارد. همچنين هر حاجي حق دارد مقدار 
محدودي از اين آب را به عنوان س��وغات با خود 
به كشورش ببرد، چرا كه فرودگاه هاي عربستان 

قوانين سخت گيرانه اي در اين باره دارند.
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ادامه از صفحه اول
در روايتي آمده اس��ت: »م��ردي به حضور 
پيامب��ر گرامي )ص( آمد و گف��ت : مرا توصيه 
اي فرمايي��د ك��ه از آن بهره گي��رم ؛ از جمله 
س��فارش هاي حضرت به آن ش��خص اين بود: 
»َأْلِق َأخاَك ِبَوْجه ُمْنَبِس�ط ؛ با چهره گشاده 

با برادرت برخورد كن.« 
از بررس��ي آي��ات و رواي��ات وارده در باب 
»ُحس��ن ُخلق« ، چنين برم��ي آيد كه ضرورت 
پ��اي بن��دي به اي��ن خصلت شايس��ته ، امري 
فراگير اس��ت و ش��امل تمام حوزه هاي حيات 
اجتماعي )مانند : وطن ، س��فر ، منزل ، بازار ، 
اداره و . . .( مي شود ؛ منتها رعايت آن در سفر 
، از اهميت بيش��تري برخوردار اس��ت؛ پيامبر 
گرامي )ص( در يكي از سفرهايشان  فرمودند : 
» َمْن كاَن يسيء اْلجوار َفال ُيصاحبنا ؛ كسي كه 
در مصاحبت و مجاورت ، بد عمل مي كند با ما 

همراه و همسفر نشود.« 
ب��ه طور طبيعي ، در كنگ��ره عظيم حج )كه 
ملل مختلفي از جهان اس��الم در آن حضور دارند 
و س��الك اين سفر با مليت هاي گوناگوني مواجه 
و همراه مي ش��ود( ، پايبندي به »حسن خلق« 
ض��روري تر خواهد ب��ود. به خص��وص كه قرآن 
كريم به طور صريح م��ي فرمايد: »َفال َرَفَث َوال 
ُفُس�وَق َوال ِجداَل ِفي اْلَحجِّ ؛ سخنان زشت ، 
لغو ، فحش ، فس��ق ، فجور ، مراء و جدال در حج 

جايگاهي ندارد.« 
اين كالم نوراني پروردگار حاكي از آن اس��ت 
كه دس��تيابي حج گزار به ث��واب و پاداش الهي ، 
مشروط به اين است كه در طول سفر حج ، فسق 
و فجور و جدالي از او سر نزند. اين است كه پيامبر 
)ص( م��ي فرمايد: »َمْن َحج اْلَبْیَت َفَلْم َیْرُفْث 
ُه ؛  َوَلْم َیْفُسْق ، َخَرَج ِمْن ُذُنوِبِه َكَیْوَم َوَلَدْتُه ُأمُّ
كسي كه حج كند و مرتكب زشتي و فسق نگردد، 
از گناهانش پاك ش��ود ؛ چنان كه گويي از مادر 

متولد گرديده است.« 
امام باقر ) عليه الس��الم ( ني��ز در اين باره 
م��ي فرمايد: » َما ُیْعَبُأ ِبَمْن َی�ُؤمُّ َهَذا اْلَبْیَت 

ِإَذا َلْم َیُكْن ِفیِه َثاَلَث ِخَصال : َوَرٌع َیْحُجُزُه 
َع�ْن َمَعاِصي اهللهَِّ ، َوِحْلٌم َیْمِل�كُ ِبِه َغَضَبُه 
حاَبِة ِلَم�ْن َصِحَبُه ؛ اعتنا نمي  ، َوُحْس�ُن الصهَّ
ش��ود به كس��ي كه قصد خانه ح��ق كرده ، در 
حالي كه در او سه خلصت نيست : ورعي كه او 
را از معاص��ي و گناهان بازدارد ، حلمي كه او را 
بر غضبش چيره سازد ، و رفتار خوش با كساني 

كه همسفر او هستند.« 
نكت��ه قابل ذكر اين كه در كتب روايي ، در 
مورد تفسير حسن خلق و تعيين حد و مرز آن، 
اخبار گوناگوني آمده است؛ براي نمونه ، به نقل 

چند روايت بسنده مي كنيم: 
آنگاه كه از امام صادق )عليه السالم( پرسيده 
ش��د : حّد و معناي حس��ن خلق چيس��ت ؟ آن 
بزرگوار در پاس��خ فرمود: » ُتِليُن َجانَِبَك َوُتِطيُب 
َكاَلَمَك َوَتْلَقي َأَخاَك بِِبْش��ر َحَسن ؛ حسن خلق 
اين اس��ت كه نرم خو و مهربان باش��ي ، گفتارت 
پاكيزه و مؤّدبانه باش��د و با برادرت با خوشرويي 

برخورد كني.« 
ب��ي تردي��د ، از مصادي��ق و موارِد حس��ن 
خلق ، تحّمل كردن ناس��ازگاري همسفر است. 
در خب��ري از پيامبرخدا )صّل��ي اهلل عليه وآله( 
چنين مي خوانيم: » َما اْصَطَحَب اْثَناِن ِإالَّ َكاَن 
ِ َأْرَفَقُهَما ِبَصاِحِبِه  َأْعَظُمُهَما َأْجراً َوَأَحبُُّهَما إَِلي اهللَّ
؛ هرگاه دو نفر با يكديگر همس��فر ش��دند ، آن 
كس ك��ه با ديگري رفق و م��دارا پيش گيرد ، 
نزد خدا محبوب تر و پاداشش عظيم تر است.« 

با برادرت 
گشاده رو باش

اخـــــــــــبار حج

وزارت حج عربستان اعالم كرد؛
تازه ترین آمار ورود حجاج به مدینه

تازه ترين گزارش وزارت حج عربستان از ورود 
حدود دويس��ت هزار حاجي ب��ه مدينه منوره 

حكايت مي كند.
بر اس��اس گزارش آماري كميته حج مدينه 
من��وره، تع��داد حجاجي كه ط��ي روز جمعه از 
طريق مراكز و ايستگاههاي استقبال وارد مدينه 
شدند، 20 هزار و 631 نفر و تعداد حجاج خارج 

شده، 12 هزار و 783 نفر بوده است.
بر اس��اس اين گ��زارش ك��ه در خبرگزاري 
عربستان منتشر شده است، تعداد كل حجاجي 
كه تا كنون از ابتداي موس��م پس از حج )مدينه 
بعد( وارد مدينه شده اند به 199 هزار و 334 نفر 

رسيده است.

اخــــلاق حج



توکل بر خدا
امام موسی ابن جعفر)ع( فرمودند: هركس بخواهد )در هر جهتى( قوى تریِن مردم باشد باید در همه امور بر 
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مروری بر انتق�ال پیام حج در گفت وگو با 
مجری با سابقه برنامه های معارفی؛

سـلطانی: راه اندازی شـبکه تلویزیونی 
بین المللی برای حج ضروری است

حس��ن سلطانی، مجری و کارشناس برنامه های 
معارفی تلويزيون که از زائران حرمين شريفين 
در حج 1434 هجری قمری اس��ت، پيش��نهاد 
داد بعثه های حج کشورهايی که دارای نزديکی 
فکری بيشتری در حوزه فرصت ها و منافع حج 
بوده و قائل به ارائه برنامه های متنوع آموزش��ی 
در قب��ل و حين س��فر ب��ه زائران هس��تند، با 
مش��ارکت يکديگر يک ش��بکه تلويزيونی چند 

زبانه راه اندازی کنند.
حسن سلطانی در گفتگو با خبرنگار زائر، 
افزايش ش��ناخت  ي��ادآوری ضرورت های  با 
زائران نس��بت به مواهب و برکات س��فر حج 
در قبل از تش��رف به س��رزمين وحی، گفت: 
اگر قدر سفر حج برای زائران امری مجهول 
باش��د، چون قدر گوه��ر نمی دانند فرصت ها 
را از دس��ت می دهن��د. آن زائ��ری در اي��ن 
س��فر، توش��ه شايس��ته برمی گيرد که بداند 

لحظات اين س��فر تکرار نش��دنی هس��تند. 
وی راه ان��دازی ي��ک ش��بکه تلويزيون��ی 
اختصاص��ی ب��رای حج ک��ه قابل دس��ترس 
برای همه کشورها باش��د را يکی از بهترين 
راه ها برای انتقال پيام حج دانس��ت و گفت: 
انتق��ال پي��ام ح��ج می تواند ب��ه دو صورت 
ف��ردی و جمعی صورت گي��رد. زائر بيت اهلل 
الحرام به ميزانی که نس��بت به سفر معنوی 
حج ش��ناخت دارد می تواند برای خود بهره 
برداری نماي��د و همچنين منتقل کننده پيام 

حج ب��ه محيط پيرامون��ی و جامع��ه باش��د. 
گزارش زائر حاکيس��ت، در حال حاضر يکی 
از ش��يوه های ارائه آموزش  به زائران کشورمان، 
بهره گيری از ظرفيت صدا و س��يمای جمهوری 
اسالمی ايران است و همچنين شبکه اينترنتی 
تلويزيون��ی لبي��ک ني��ز در ط��ول ش��بانه روز، 
برنامه هاي��ی در ح��وزه ح��ج و زي��ارت پخش 
می کند. هر چند که پيش��نهاد حسن سلطانی، 
مج��ری با س��ابقه برنامه های معارفی س��يمای 
جمهوری اس��المی اي��ران نيز برای مش��ارکت 
کش��ورهای اس��المی جهت راه اندازی ش��بکه 
تلويزيونی اختصاصی برای حج نيز قابل توجه و 

کارشناسی است. 

گفـــــــــــــتگو

ع��ده اي از زائ��ران با آرام��ش و امنيت خاطر، 
س��فر مي کنن��د ولي ب��ا تماس هاي مک��رري که 
از مدين��ه و مک��ه ب��ا اه��ل و عي��ال و دوس��تان 
ومراکزکسب وتجارتشان مي گيرند، به طرف ناامني 
و اضط��راب درون مي رون��د و از حّج ابراهيمي باز 

مي مانند. 
چ��ه خوب اس��ت که زائ��ر از ابتداي س��فر، 
زمين��ة فراغ��ت ب��ال و امني��ت خاط��ر را براي 
خ��ود فراهم س��ازد و در اين م��دت کوتاه خود 
از تعلقات مادي دس��ت شس��ته، مناسک حج را 
فق��ط با ياد خدا و توجه به قيامت س��پري کند، 
و از اعمال روح بخ��ش حج، درس بگيرد؛ درس 
اخالص، تس��ليم، وفاداري، قط��ع عاليق مانع از 
عبادت، صف��ا و يکرنگي،  توج��ه به قيامت، جهاد 
با نفس، مؤدب ش��دن به آداب اسالمي... و پس 
از بازگش��ت از سفر، سرمشق و الگوي حسنه اي 

براي خانواده و ديگران ش��ود.
به راس��تي اگر در اين س��فر معنوي انسان با 
گذش��ته اش تفاوتي نکند، و در اعمال و اخالقش 
تغييري حاصل نگردد، بهره اي از اين سفر معنوي 

نبرده و حاجي به معناي واقعي نگشته!
مناس��ک، قوانين، عب��ادات و واقعيات اين 
س��فر، امتحان��ي از جانب خدا ب��راي بندگان 
اس��ت،  ت��ا در فض��اي اي��ن امتح��ان و تحمل 

صحي��ح  انج��ام  و  عرص��ه  اي��ن  مش��قت هاي 
مناسک، از زش��تي ها پاک شوند و به ارزش ها 

و فضايل آراس��ته گردند.
امير مؤمنان )عليه الس��الم( در رابطه با ش��هر 
مک��ه � ک��ه در دل کوه هاي س��خت و ريگزارها و 
خاک و رمل قرار گرفته و کعبه که با س��نگ هاي 
خارا و معمولي س��اخته شده، و مشعر و عرفات و 
منا که در پس��تي ه��ا و بلندي ها و فاقد طراوت و 
خّرمي و خالي از باغ و بس��تان و گلزار قرار گرفته 

�   مي فرمايد:
َداِئِد  » َوَلِكنهَّ اهللهََّ َیْخَتِبُر ِعَباَدُه ِبَأْنَواِع الشهَّ
ُدُهْم ِبَأْلَواِن اْلَمَجاِهِد َوَیْبَتِلیِهْم ِبُضُروِب  َوَیَتَعبهَّ
ِر ِمْن ُقُلوِبِهْم َوِإْس�َكانًا  َكبُّ اْلَمَكاِرِه ِإْخَراجًا ِللتهَّ
َذلُِّل ِفي ُنُفوِسِهْم َوِلَیْجَعَل َذِلَك َأْبَوابًا ُفُتحًا  ِللتهَّ

ِإَلي َفْضِلِه َوَأْسَبابًا ُذُلاًل ِلَعْفِوِه«؛  
»ولي خداوند بندگانش را به انواع س��ختي ها 
امتحان مي کند،  و با کوش��ش ها و مجاهدت هاي 
گوناگون به بندگي و عبادت وامي دارد، و به اموري 
که ناخوشايند به نظر مي رسد، مي آزمايد، تا کبر و 
تکبر را ]که از اوصاف شيطان است و سبب رجم و 
لعن او شد[ از دل هايشان بيرون نمايد، و فروتني 
و خاکساري را در جانش��ان بنشاند، تا با اين گونه 
آزمايش ها، درهاي فضل و رحمتش را به رويشان 
بگشايد و اس��باب عفو و گذشتش را به آساني به 

آنان عنايت فرمايد«.

حـج
آزمون رهایی
از غفلت است

برخي از زائران در وطن براي خود سرگرمي ها 
و مشغولیت هایي دارند که در طول سفر، حتي در 

انجام مناسک حج، قلب و باطنشان متوجه آنهاست 
و حّج خود را در بي خبري و غفلت انجام مي دهند. 
و جمعي از زائران نیز در این سفر، دل مشغولي هایي 

براي خود مي سازند که از لذت معنوي این سفر الهي 
و ملکوتي بي بهره مي شوند.

استاد حسین انصاریان



امام حسن  )ع( فرمودند: 
س��ه نفر در پناه خدایند: ...و مردی كه برای حج یا عمره بیرون آید و جز برای خدا بیرون نیامده باش��د، او از 
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در مراسم حج، چه تغییراتي در روان مومنان رخ می دهد؟
حج، آغاز يك س��فر است كه در آن شخص نه تنها از ابعاد مختلف 
وجودي خود آگاه مي ش��ود بلكه تعال��ي را در باالترين بخش ها تجربه 
مي كند. حج در واقع فراموش كردن و گسستن از انانيت و خودمحوري 
است و توجه به سوي خداوند به عنوان اساسي ترين و حياتي ترين عامل 
در هس��تي. ما بر اس��اس آيات قرآن، سفرهاي مختلفي داريم. حج در 
يك معنا س��فري است براي احياي خود. زيرا انسان ها در طول زندگي 
با گرفتار ش��دن در روزمرگي ها دچار غيبت از خود مي شوند و خود را 
مي بازند و فراموش مي كنند. يكي از مش��كالت امروز انس��ان ها، خالي 
شدن از خود است. فيلسوفان گوناگون از جمله كيركگارد و هايدگر از 
خود خالي صحبت مي كنند. اين فراموش��ي از خود آنقدر عادي تلقي 
مي شود، كه وضوح آن به شدت ناديده گرفته مي شود. حج در واقع پيدا 

كردن اين خود اصيل است.
صبر از آن دسته واژگان دینی بسیار پرکاربرد است  که 
در حج هم توصیه به آن زیاد است.  علم روانشناسی درباره 

صبر چه می گوید؟
"كنترل خود " و كاركرد اجرايي آن در ذيل مباحث مربوط به "روانشناسي 
خود" قرار مي گيرد. يكي از شكل هاي كنترل خود كه در روانشناسي مذمت 
مي شود، سركوب افكار و انديشه هاست كه اتفاقا هرچقدر سعي مي كنيم 
راجع به چيزي فكر نكنيم، آن مساله بيشتر و بدتر به ما هجوم مي آورد. 

راهكار ديگر به جاي س��ركوب افكار اين است 
كه ما بتواني��م در آن لحظه با توجه به قدرت 
اختي��ار و اراده، آن اف��كار را بپذيريم و در عين 
حال انتخاب كنيم كه روي آنها ماندگار نباشيم. 
البته اين كار در عمل سخت است و در گفتن 
آسان. در نحوه ايجاد اين اتفاق بايد به مدلي به 
 self regulatory resource model ن��ام
)مدل منابع كنترل خود( اشاره كنم كه در آن 
به انرژي هاي متعدد درونمان كه از طريق آنها 
مي توانيم خود را كنترل كنيم، توجه مي شود. 
در س��ال هاي 1996 و 2004 بحث نيازمندي 
كنترل خ��ود به ان��رژي مطرح ش��د و نتايج 
گوناگوني را به دست آوردند. مثل اين كه وقتي 
ما انرژي خود را براي موضوعي صرف مي كنيم، 
موجب خستگي ما مي شود. و يا اين كه هنگامي 
كه از كس��ي خواسته مي شود روي موضوعي 
فكر نكند، سخت است كه بخواهد روي موضوع 

ديگري نيز كار كند. مثال اگر از كسي بخواهيم كه به يك حيوان خاص فكر 
نكند، دشوار است كه بخواهيم، در مرحله دوم فيلم كمدي ببيند و نخندد.

 این انرژي چیس�ت ك�ه هنگام كنترل خ�ود باید از آن 
استفاده كنیم؟

تحقيقات س��ال 2007 نش��ان مي دهد كه اين انرژي از س��طح 
گلوك��ز در جريان خون حاصل مي ش��ود. البته روانشناس��اني مثل 
باميس��تر بيان مي كنند كه انسان ها مي توانند با تمرين و ممارست، 
بر كنترل خود بهتر احاطه داشته باشند. برخي ديگر از روانشناسان 
اعتق��اد دارند كه نيت مندي هم مي تواند س��طح انرژي براي كنترل 
خ��ود را افزايش دهد. بعضي از اي��ن مفاهيم در ظاهر تا اندازه اي به 

مفهوم ديني صبر شباهت دارند ولي در واقع متفاوتند. 
صب�ر در مفاهی�م دینی  چ�ه تفاوتي با مفه�وم صبر در 

روانشناسي دارد؟
مفهوم��ي كه ما از صبر در روانشناس��ي داريم بس��يار متمايز از 
مفهوم پربار صبر در انديش��ه ديني است. صبر در معناي ديني خود 
در چندين جايگاه به كار مي آيد: صبر در مقابل ناگواري ها، سختي، 
ظلم ظالمان، حس��د حاسدان، بيماري و... بنابراين مصاديق صبر در 
فرهنگ ديني بس��يار متنوع است. صبر براي رسيدن به كمال يكي 
از لوازم توسع وجودي است. يعني هرچقدر انسان ها بتوانند موهبت 
صبر را در وجودش��ون با تجربه زيس��تي به همراه داشته باشند، از 
توسع وجودي بيشتري برخوردار خواهند 
ب��ود. به همين جهت اس��ت كه در روايات 
آمده، ارزش و قدر انس��ان ها به اندازه صبر 
آنهاست. صبر مرحله اي است براي رسيدن 
به تعالي. و از آن جهت كه »مرحله« است، 
ساحتي به حساب مي آيد از لحاظ وجود. 
يعني در آن س��احت وجودي، هم انس��ان 
معن��اي ديگ��ري مي يابد و ه��م جهان را 
به ص��ورت ديگري درياف��ت خواهد كرد. 
از همين جاس��ت كه در ق��رآن با عباراتي 
مانند: و اصبر صبرا جميال مواجه مي شويم 
ك��ه در ادبي��ات جديد روانشناس��ي اصال 
چي��زي به ن��ام صبر زيبا معنا ن��دارد. اين 
صبر زيبا در شخصيت هايي مانند حضرت 
زينب و حضرت امي��ر رخ مي نمايد، كه از 
ش��دت عمق و تاثيرگذاري، به آنان علو و 

اعتال مي بخشد.

گفتگو با دکتر محسن فاطمی فوق دکتری روان شناسی دانشگاه هاروارد

حج؛ پیدا کردن »خود« است
دکتر سید محسن فاطمی، فوق دکترای روان شناسی از دانشگاه هاروارد 

آمریکا است که در این دانشگاه و دانشگاه ماساچوست در بوستون در حوزه 
روانشناسی تدریس می کند.دكتر فاطمي در حوزه های مختلف درمان از 

جمله مدیریت اضطراب، مدیریت استرس، مدیریت ارتباط در امریكا، کانادا 
و ایران فعالیت داشته و  صاحب تالیفات مختلف به زبان های انگلیسی و 

فارسی است. او عاله بر تحصیالت آكادمیك چندین سال از محضر عالمه 
محمدتقي جعفري در حوزه هاي متعدد اسالمي بهره برده است.

چه ارتباطی بین حج و صبر وجود دارد؟
صبر در س��فر حج مي تواند فرد را ياري برساند. 
اما نكته مهم تر از آن در آيه 201 س��وره اعراف 
ُهْم َطاِئٌف  آمده اس��ت كه:»ِإنهَّ الهَِّذیَن اتهََّقْوا ِإَذا َمسهَّ
ْبِص�رُ وَن« در  �ْیَطاِن َتَذكهَّ�رُ وا َف�ِإَذا ُهم مُّ مِّ�َن الشهَّ
يك نگاه ب��راي توضيح آيه باي��د گفت كه: فرد 
تق��وا مح��ور هنگام درگي��ري ب��ا منفي بافي ها، 
اضطراب ها، نگراني ها، همان لحظه خدا را به ياد 
مي آورد و همان لحظه بصيرت و بينايي مي يابد. 
ما در روانشناس��ي مي گويي��م  وقتي افكار منفي 
به شما هجوم آورد، همان لحظه كانال را عوض 
كنيد، تا از ماندگار شدن در آن كانال دور شويد. 
ولي قرآن نگاه ديگ��ري دارد. در قرآن مي گويد 
ف��رد نه تنها با ياد خدا از اي��ن ماندگاري نجات 
پي��دا مي كند كه بر ف��راز آن پرواز مي كند. پس 

توجه به خداوند موجب بصيرت مي شود.



زیان گناه
امام س��جاد)ع( فرمودند: تعّجب دارم از كس��ی كه  به خاطر ضررهای 
غذا نسبت به )تشخیص خوب و بد( خوراكش   اهتمام می ورزد، چگونه 

نسبت به گناهان به خاطر زشتی و زیانش اهمّیت نمی دهد.
دو شنبه 6 آبان 1392 -   شماره 635

 23 ذی الحجه 1434- 28اکتبر 2013     
z a e r  n e w s p a p e r

زمزمه موس��م حج چشمان سرگردان مان را به نقطه ی 
وصل خيره کرد و قلب فس��رده ی منتظرمان را به شوق 
ديدار معبود پرتپش کرد. س��الها چشم کشيديم و سالها 
اشک حسرت در ديدگان مان خشک شد تا بلکه سياهی 

وجودمان به نور عنايت او روشن شود و خدايی شويم.
مدينه! ش��هر رحمت للعالمين آغوش��ت را بگش��ا تا 
زائران س��رگردان در َبَرت آرام گيرند و از رحمت و رافت 

پيامبرشان محروم نمانند.
آه! يادم رفت که 35 روز از آن لحظه گذش��ته و 
هم��ه ی اتفاقات چون پرده ی س��ينما بر صفحه ی 
ذهنمان نقش بس��ته است. يادش به خير، نجوايمان 
ب��ا بنت نبی )ص( در پش��ت ديوار بقي��ع، يادش به 
خير قطرات اش��کی که گون��ه هايمان را نوازش می 
داد و بغ��ض گلويم��ان را م��ی ترکان��د، بلکه دخيره 
آخرتمان ش��ود. ي��ا فاطمه )س( هرچه داش��تيم در 
طب��ق اخ��الص تقديمت کردي��م، مابقی ب��ا لطف و 
عنايت توس��ت يا وجيهه عنداهلل اش��فعی لنا عنداهلل

چگونه می توان از ش��ما شفيعان روز محشر دل کند 
در حاليکه کوله بارمان خالی است.

يادش به خير حس��رت و انتظار  و به صف نشس��تن 
ها برای لحظه ای قرار گرفتن بر فرش های س��بز روضه 
رضوان و طلب آمرزش طلبيدن، يادش به خير اس��تغاثه 
های مان و يادش به خير ستون توبه ای که می خواستيم 
بر آن تکيه کنيم و به جای تمام زائران ناله س��ر دهيم و 

اشک شرمندگی بريزيم. يادش به خير ....
ای کاش ماش��ين زم��ان به عقب باز ميگش��ت و ما 
مس��افران خي��ره از برق دنيا را دوباره در ايس��تگاه های 
رحمت و مغفرت قرار ميداد. اما چه س��ود که چرخ زمان 

رو به جلو و با سرعت برق حرکت ميکند.
مدين��ه يادت ب��ه خير روز وداع که ح��اج وحدانی با 

آرامش خاصش لحظات زيبای خداحافظی را 
ب��ا لپ تاپش ضبط ميکرد. چه کنيم با دل ش��وريده ی 

خود که دل از تو بريدن سخت است.
و اما مکه! شهر کوه های سنگی سر به فلک کشيده، 
ک��وه هايی که کعب��ه را چون نگينی دربرگرفته اس��ت. 
ي��ادت به خير روزی که با احرام وارد حريمت ش��ديم و 

فصلی ديگر آغاز کرديم.
ي��ادش به خير اولين باری که به حريم کبريائی اش 
بار يافتيم و در مس��ير س��عی بارگاهش قدم گذاشتيم، 
ش��ايد از خود تهی ش��ويم و لياقت او را در خود يافتن 

بيابيم و فقط برای او شويم.
زمان به چه سرعت سپری شد و روزی رسيد که بايد 
با کوله باری سبک در سرزمين عرفات وقوف می کرديم 
و خ��ود را برای عبودي��ت و بندگی او آم��اده ميکرديم. 
س��رزمينی ک��ه پدر و مادرم��ان آدم و ح��وا همديگر را 
يافتند و شناختند و ما بايد خود را می يافتيم. يادش به 
خير دعای عرفه ای که س��وز و گدازش اعماق وجودمان 
را به لرزه می انداخت و دل شکسته بنده خاطی را آرام 

ميکرد. و پوزش او را قبول می نمود.
و چه زود س��پری ش��د بيتوته در س��رزمين آرزوها، 
سرزمينی که خدای مهربانی ها به تو اين فرصت را داده 
ک��ه هرچه خواهی آرزو کن��ی و او اجابت کند. و خدايی 

که در اين نزديکی است...
ي��ادش به خي��ر رم��ی جمرات ک��ه چه ب��ا اراده و 
ت��وکل ش��يطان رانده ش��ده را س��نگ ب��اران کرديم، 
بلک��ه برای هميش��ه.. و ي��ادش به خير رمی س��ه گانه 
دوازدهم که باقيمانده س��نگهای دس��ت چين شده را با 
 کيس��ه به شيطان زد و اثری از ش��يطان باقی نگذاشت.

منصوره ریکی، کاروان 19022
مکه مکرمه – 18 ذیحجه 1434 

یادگار

دلتنگ مدینه؛ به قربان 
مقام و آبرویت

 دلم را مي گ��ذارم جنب كويت
برنخيزي كوي��ش   دالازجن��ب 
پيغمبرعزي��زي ش��هر   مدين��ه 
 زدل هي ميكش��م فرياد باسوز
مدينه بي تودل تنگم شب وروز
 چگونه من رهاسازم حبيبم
غريب��م امام��ان  وآن   بقي��ع 
نظربرح��ال زارم ك��ن   خداي��ا 

بجزتو جا ومأوايي ندارم
 اصالحچي كاروان 
٢000٨دزفول

سفید مثل احرام
خدايا اح��رام را به تن کردم 
و هف��ت دور گش��تم، ت��و را به 
ابراهيم،  مقام  به  حجراالس��ود، 
به حجراسماعيل، به آب زمزم،  
دلهام��ان را مثل احرام س��فيد 

نگهدار .
خلیل شیرالی کاروان 
ابادان  20018

سعی و زندگی
سعی، ش��بيه تالش انسان در 
طول حيات اس��ت، با کودکی 
آغاز می کني��م درنوجوانی و 
جوان��ی اين ت��الش را هروله 
م��ی کنيم  و بار م��ی گيريم 
و بعد به آرام��ش ومقصد می 

رس��يم.
 جعفرزاده کاروان 
غزنوی مشهد

مرکز عالم
عال��م  مرکزي��ت  در  کعب��ه 
هس��تی به لحاظ مادی آنقدر 
ميتوان��د  ک��ه  اس��ت  کام��ل 
ب��رای  باش��د  ای  واس��طه 
ازاين جهت  و  ح��ق  فيوضات 
م��ا اج��ازه داري��م  آنج��ا را 

»خانه«خ��دا بنامي��م.
جعفرزاده کاروان غزنوی

وصف بهشتیان
اهالی بهش��ت  4نش��انه دارند: 
دل  ن��رم،  زب��ان  رو،  گش��اده 
بخش��نده. قل��ب   مهرب��ان، 
تقديم به شما كه اهل بهشتيد.

غفاری كاروان 
19030كاشمر

مطالبره آورد حرم تا حرم

ارسالی

زائران

پیام زائر

مرحوم فيض در آداب س��فر كت��اب محجة البيضا به 
نقل از غزالی آورده اس��ت: شايس��ته است مسافر تمامی 
بار خود را مشخص نموده، آن را به رؤيت صاحب مركب 
برس��اند و با ق��رارداد و عقد صحي��ح، آن مركب را اجاره 
كند تا ميان آنها در طول مس��ير، درگيری رخ ندهد كه 
در نتيج��ه باعث كدورت و رنجش خاطر گردد. همچنين 
شايس��ته اس��ت از پرگويی و لجاجت ب��ا صاحب مركب 
پرهي��ز کن��د و روا نيس��ت بيش از آنچه ک��ه در قرارداد 
مش��خص كرده بر آن بار زند، هرچند س��بك باشد؛ زيرا 
هر چيزی از كم به زياد كش��يده می شود و كسی كه در 
اطراف منطقه ممنوعه بگردد، ممكن اس��ت كه در درون 
آن قرار گي��رد )يعنی از اموری كه ورود به آن، به نزاع و 

اختالف منجر می گردد پرهيز نمايد(. 

چشم به مال دیگران نداشتن
سزاوار است مسافر در طول سفر، چشم به مال ديگران 
نداشته باشد و عزت و بزرگواری خود را به خصوص در سفر 
حج حفظ كند. ابن عباس گويد: گروهی از اهل يمن بدون  
تهي��ه زاد و توش��ه، حج می گزاردند و م��ی گفتند: بر خدا 
ت��وكل می كنيم، خداوند اين آي��ه را نازل كرد: »َو َتزدادو 
َف�ِانهَّ َخیَرالّزاِد ِلَتقوی«. و برای خود توش��ه برگيريد كه  
همانا بهترين توشه تقوا است.  عكرمه و مجاهد و ديگران 
ني��ز گفته اند: گروهی از اعراب بدون همراه داش��تن غذا 
و خوراك��ی الزم به ح��ج آمدند و می گفتن��د: ما توكل 
كنن��ده بر خدا هس��تيم و برخی نيز م��ی گفتند: ما حج 
خانه خدا را انجام می دهيم و او غذا به ما ندهد؟ و با اين 
تفك��ر، باری بر دوش ديگران ب��وده، غذای آنان را برخی  
از همسفرانشان تأمين می كردند،آن گاه خداوند آيه »َو 
َتزدادو َفِانهَّ َخیَرالّزاِد ِلَتقوی« را نازل كرد و آنان را از 

اين كار برحذر داشت.

اضافه بار ممنوع!

زائر نامــــــه



درآمد هر فاز پارس جنوبی ساالنه 8.5 میلیارد دالر
قائم مقام مدیر عامل ش��رکت مهندسی و ساخت تاسیسات 
دریایی ایران، ضمن تشریح آخرین وضعیت فازهای اولویت 
دار پ��ارس جنوب��ی، درآمد هر فاز اس��تاندارد این میدان 
مشترک گازی را ساالنه حدود 8.5 میلیارد دالر اعالم کرد.

w جلس�ه راي اعتماد به 3 وزیر 
پیشنهادي دولت

w نیروهاي اطالعاتي حق ندارند 
وابستگي سیاسي خود را در کار 

بیاورند

w 30خودروس�از جهان به ایران 
می آیند

w رئی�س جمهوري: دولت مصمم 
به برخورد شدید با شرارت هاي 

هدایت شده است
مهی�ب  انفجاره�اي  w تلف�ات 

دمشق به 150 تن رسید

w 3 وزیر پیش�نهادی در آزمون 
رای اعتماد

w ظری�ف: اگر ایران به نشس�ت 
"ژنو 2" دعوت شود در آن شركت 

مي كند

موج�ودی  دالر  میلی�ارد   18 w
واقعی صندوق توسعه ملی

w حادث�ه س�راوان زود فراموش 
نشود

w ش�رکت ایران در اجالس »ژنو 
2« ضروری است

آیی�ن  الیح�ه  w نوآوری ه�ای 
دادرسی کیفری

w جدال کاخ س�فید و کنگره بر 
سر افزایش تحریم ها علیه ایران
w اعالم جزئیات س�قف سنوات 
تحصیلي دانش�جویان مش�مول 

وظیفه عمومي

w بازنشستگی با 10 سال سابقه؛ 
س�ایه روش�ن های طرح�ی ک�ه 

قانون شد
از س�ردیس دکت�ر  w رونمای�ی 

محمد قریب

7

صعود نوجوانان ایران 
به مرحله دوم جام جهانی

پيروزی  با  ايران  نان  نوجوا فوتب��ال  تيم 
ب��ر اتريش در آخرين دي��دار مرحله  برا
ب��ه  جهان��ی  ج��ام  مس��ابقات  گروه��ی 
مرحل��ه يک هش��تم نهايی صعود ک��رد. 

برای  مه��ر  دوس��تی  عل��ی  ش��اگردان 
بايد  برتر  ه��ای  تيم  جمع  به  رس��يدن 
ن��ان  نوجوا فوتب��ال  تي��م  مص��اف  ب��ه 
ره��ای  ديدا در  ک��ه  برون��د  نيجري��ه 
ب��ا  ا  ر ن��ش  حريفا ت��ی  مقدما مرحل��ه 

ده اس��ت. ر شکس��ت دا قتدا ا

محمد بنا: 
حاضرم به تیم ملی برگردم 

سرمربی س��ابق تيم ملی کشتی فرنگی ايران 
می  گويد که اگر تکليف رياس��ت فدراسيون 
کشتی مش��خص و خواس��ته هايش برآورده 
شود، حاضر است دوباره به تيم ملی بازگردد. 
محم��د بن��ا در گفت وگو با خبرنگار کش��تی 
خبرگزاری دانش��جويان ايران )ايسنا( درباره 
تغيير و تحوالت صورت گرفته در فدراس��يون 
کشتی اظهار کرد: هنوز تغيير و تحول خاصی 
صورت نگرفته و تنها خطيب رفته اس��ت در 

حالی که خادم آن زمان هم همه کاره بود. 
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نيروهای رژيم اش��غالگر اسرائيلی امروز شنبه حرم شريف ابراهيمی در شهر الخليل کرانه باختری 
را برای چندمين روز متوالی به روی فلسطينيان بستند.

به گزارش پايگاه خبری الش��رق، »حجازی ابو اسنينه« رئيس صيانت از حرم شريف ابراهيمی 
در بيانيه ای مطبوعاتی گفت که نيروهای رژيم اش��غالگر از ديروز جمعه به دنبال اقامه نماز جمعه 

حرم شريف ابراهيمی را به بهانه جشن های يهوديان بسته و امروز نيز آن را باز نکردند.
در همين رابطه شيخ »يوسف ادعيس« رئيس شورای عالی قضات شرعی فلسطين اين تصميم 
مسئوالن رژيم اشغالگر برای بستن حرم شريف ابراهيمی در برابر نمازگزاران را محکوم کرد و گفت 
که بس��ته ش��دن حرم ابراهيمی و تقس��يم آن و نيز يورش مکرر شهرک نشينان به مسجداالقصی 
تحت حمايت س��ربازان رژيم اش��غالگر آسيب رس��انی خطرناک به آزادی عبادی اس��ت که شرايع 
آس��مانی آن را قرار داده اند و نيز تجاوز آشکار به معاهدات حقوق بشر، توافقنامه های بين المللی و 

همه شرايع آسمانی است.

رژیم صهیونیستی حرم شریف ابراهیمی 
را به روی فلسطینیان بست

دومين نمايش��گاه اس��المی بلژيک با مجموعه ای 
از کنفرانس ه��ا و ميزگرده��ا در مورد مش��کالت 
مس��لمانان س��اکن در اروپا در پايتخت اين کشور 

در حال برگزاری است. 
به گزارش خبرگزاری رس��ا به نق��ل از پايگاه 
خبری »On Islam” ، دومين نمايشگاه اسالمی 
بروکس��ل با هدف بررس��ی مش��کالت مسلمانان 
س��اکن در اروپا در بروکس��ل، پايتخت بلژيک در 

حال برگزاری است. 
اين نمايشگاه که از روز جمعه 25 اکتبر آغاز شده 

تا روز دوشنبه 28 همين ماه ميالدی ادامه دارد. 
نمايش��گاه اس��المی بروکس��ل مجموعه ای از 
ميزگرده��ای تخصص��ی اس��ت ک��ه از کنفرانس 
ساليانه Le Bourget در فرانسه که 30 سال در 
اين کشور برگزار می شد الگوبرداری شده است. 

اي��ن نمايش��گاه ي��ک فرص��ت طالي��ی برای 
مسلمانان بلژيک محس��وب می شود تا بتوانند با 

پيش داوری های منفی موجود در اين کشور عليه 
اسالم مقابله کنند. 

نخستين نمايشگاه مس��لمانان بلژيک بيش از 
20 هزار بازديدکننده را به خود جذب کرد. 

نمايشگاه اسالمی بلژيک از سوی شرکت “قديس” 
برگزار می شود که سال ها مسووليت برگزاری نمايشگاه 
اس��المی Le Bourget فرانس��ه را از سوی اتحاديه 

سازمان های اسالمی فرانسه بر عهده داشته است. 
نمايشگاه کتاب و نمايش فيلم، شرکت در بحث 
های گروهی و برگزاری مسابقات حفظ قرآن کريم در 
کنار عرضه لباس های اسالمی ويژه بانوان مسلمان 
از جمله بخش های متنوع نمايشگاه اسالمی بلژيک 

است که در حال برگزاری می باشد. 
ه��زاران نفر از مس��لمانان سراس��ر اروپا برای 
شرکت در اين نمايشگاه به بلژيک سفر کرده اند. 
مسلمانان بلژيک حدود 450 هزار نفر از جمعيت 

10 ميليون نفری اين کشور را تشکيل می دهند. 

دومین نمایشگاه اسالمی بلژیک در حال برگزاری است 

اخـــــــــبار
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

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

برای ما ارسال کنيد.

عکس روز

بقیع - هزاران راز در دل نهفته دارد.

از امام )ره( بیاموزیم

دوری از بطالت و مجلس لهو 
حج�ت االس�الم و المس�لمین 
رس�ولی محالتی: امام در پرکاری 
هم به راستی کم نظير بودند. تا آنجا 
ک��ه من به ياد دارم و از رفقای دوره 
جوانی و طلبگی ايش��ان شنيده ام، 
هيچ گاه اوق��ات خود را به بطالت و 
به گعده ه��ای معمول و خنده های 
طوالن��ی ک��ه موج��ب دلمردگی و 
دوری از خدا بود، نمی گذراندند؛ يا 

فوراً از آن جلسه خارج می شدند.
حجت االس�الم و المسلمین 
خصل��ت  دو  )ره(  ام��ام  توس�لی: 
داش��تند که در بين تمام دوس��تان 
ش��ان ممتاز بودند: اول، در مجالس 
غيبت ش��رکت که نمی کردند هيچ، 
از غيبت کردن هم شديداً جلوگيری 

می کردند.
 دوم، مقيد بودند به خواندن نماز 
شب...، طلبه ها و محصالن قدری از 
روز و شب را در بيرونی امام به بحث 
اختص��اص داده بودن��د ک��ه در اين 
صحبت ها گاهی از بعضی روحانيان 
انتقاد می ش��د. آنها از اين بابت هم 
ناراح��ت بودند که چ��را امام نه تنها 
قدمی ب��رای مرجعيت برنمی دارند، 
بلکه کناره گيری هم می کنند. يک 
روز مرح��وم حاج آقا مصطفی پيغام 
آورد که آق��ا فرموده اند: »ش��نيده 
ام در اينج��ا بعضی، ب��ه علما غيبت 
و جس��ارت می کنند، بن��ده راضی 
نيستم کس��ی در اين خانه غيبت يا 

اهانت به افراد نمايد«.
آی�ت اهلّل فاض�ل لنکرانی: از 
برخی دوس��تان دوران جوانی ش��ان 
کس��ب اطالع کرده ام که حتی متفقا 
در دوران بحران��ی جوان��ی ه��م يک 
است؛  نشده  امام صادر  از  لغزش 
خودمانی  ه��ای  جلس��ه  در  مثال 
ک��ه تش��کيل می دادن��د و برای 
م��زاح مطالبی م��ی گفتند و اگر 
در البه الی شوخی ها جمله ای 
گفته می ش��د ک��ه منظور غيبت 
را داش��ت، امام فورًا ناراحت می 
ش��دند و تذکر می دادند. اسالم 

خيلی بر قل��ب امام حاکم ب��ود. 

حج در احادیث
سرمايه دارى به پيامبر اكرم )ص( گفت : من به حج موفق نشدم، در چه 
كارى اموالم را خرج كنم تا ثواب حج را داش��ته باش��م؟ پيامبر )ص( فرمود: 

اگر به اندازه كوه ابوقبيس خرج كنى، به پاداش حج نمى رسى!
 از امامان معصوم )عليهم الّسالم ( سؤ ال مى شد كه مال خود را در راه 
حج مصرف كنيم يا در صدقه ؟ ائّمه )عليهم الّسالم ( در پاسخ مى فرمودند: 
هر دو مورد ولى اگر كم اس��ت صدقه دهيد و اگر زياد اس��ت، در حج صرف 
ش��ود اما هرچه صدقه بدهيد، جايگزين طواف و سعى و وقوف به عرفه نمى 
شود. در روايات زيادى آمده است كه حج وسيله توسعه رزق، محفوظ ماندن 

خانواده، سالمتى بدن، اصالح ايمان و پاك شدن گناهان مى باشد. 
محسن قرائتی؛ حدیث حج

امير خسرو دهلوي

زاد حالل و ره بيت الحرام 
بندگی حضرت بيت العتيق 
لنگ نه ای راه خدا را ببين... 
ترويه ای ده به نجيبان غيب

چاره نباشد چو به پاکی تمام 
پيش کن آنگاه به صدق اّلطريق

کور نه ای نور صفا را ببين 
زاشک ندامت گهر افشان به جيب 

نشریه خبری، آموزشی بعثه مقام مع��ظم ره�بری

w w w . h a j j . i r

نماز با فضیلت ترین عبادت
برتري��ن عب��ادت ها نماز اس��ت. در 
اهميت آن روايات و احاديث فراوانی 
از پيامب��ر اكرم)ص( و ائمه اطهار)ع( 

نقل شده است. 
حض��رت امام محمد ص��ادق)ع( 
فرموده اند: »بعد از معرفت خداوند، 
عبادتی را باالتر از نماز نمی شناسم.« 
مرحوم كلينی )ره( در كتاب كافی از 
عبي��د بن زراره رواي��ت می كند كه 
گفت: »خدمت امام صادق)ع( عرض 
كردم: ای فرزند رس��ول خدا، ... مال 
بچ��ه ی يتي��م را خ��وردن گناهش 
بيشتر است يا نماز را ترك كردن؟« 
حضرت فرمودند:»ترك نماز گناهش 

بيشتر است. 
نخس��تين گن��اه، كفرورزيدن به 
خداوند اس��ت كه شامل ترك كننده 
ی نماز نيز می ش��ود، زيرا كسی كه 

نماز را ترك كند از كافران است.«
از رس��ول خ��دا)ص( نقل ش��ده 
است كه فرمودند: زمانی که بنده ای 
نمازش را به جماعت بخواند، خداوند 
از او حي��اء می کند، و هنگامی که از 
او طلب حاجت کرد، منصرف نشود، 

مگراين که حاجتش را برآورد. 
)بحار االنوار، ج 88 ص 4(

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