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بالغ ب��ر 30 ه��زار حاجی ایرانی ت��ا هجدهم 
آبان م��اه از ف��رودگاه مدینه من��وره به قصد 
ایس��تگاه های پروازی تهران، شیراز، اصفهان، 
تبری��ز، ارومیه، س��اری و گرگان از عربس��تان 

خارج می شوند. 
100 پ��رواز ک��ه 18 مورد آن توس��ط 
اس��امی  جمه��وری  هواپیمای��ی  ش��رکت 
ای��ران )ایران ای��ر(، 30 مورد آن توس��ط 
ش��رکت هواپیمای��ی ماهان و بقیه توس��ط 
ش��رکت هواپیمایی سعودی انجام می شود، 
عملیات بازگش��ت حجاج ایران��ی به میهن 

اس��امی را انجام می دهند.
زائ��ران ایرانی، حداقل 18 س��اعت قبل 
از پ��رواز، س��اک های ب��زرگ خ��ود را برای 
ارس��ال به فرودگاه تحوی��ل می دهند. واحد 
حمل ونق��ل س��تاد مدین��ه س��ازمان حج و 
زیارت با اعام اینکه ش��رکت های هواپیمایی 
از دریافت ساک های حجیم یا غیر استاندارد 
خودداری می کنند، از حجاج خواس��تار شده 
ت��ا اس��تانداردهای الزم ب��رای س��اک ها را 

رعای��ت کنن��د.
این اطاعیه درباره اس��تاندارد س��اک های 

حجاج تاکید کرده که هر س��اک باید به وزن 
حداکث��ر 20 کیلوگ��رم و ب��ه ابع��ادی برابر با 
ضوابط اعامی سازمان حج و زیارت و ایرالین 

مربوطه باشد.
واحد حمل ونقل ستاد مدینه سازمان حج 
و زیارت، ط��ی اطاعیه ای تذک��رات ضروری 
در ارتباط با اس��تانداردهای ب��ار حجاج آورده 
اس��ت: هر زائر می تواند حداکثر 2 عدد ساک 
اس��تاندارد خود را پ��س از الصاق تگ مربوطه 

تحویل دهند. 
ادامه درصفحه 2 

توصیه های فرودگاهی ستاد مدینه؛

هشدار درباره ساک های حجیم یا غیر استاندارد

 نماینده ایران در آژانس 

حرکت رو به جلو در مذاکرات ایران و آژانس هسته ای 
 2

حضرت امام )ره(
یك�ی از وظایف بزرگ مس�لمانان، پی بردن 
ب�ه این واقعیت اس�ت كه ... چرا برای همیش�ه 
باید بخش�ی از امكانات م�ادی و معنوی خود را 
برای برپای�ی آن)حج( صرف كنند خالصه، همه 
مس�لمانان بای�د در تجدی�د حیات ح�ج و باز 
گردان�دن آن ... ب�ه صحنه های زندگی ش�ان 

كوشش كنند.



عبور فانی و فرجی دانا از فیلتر مجلس
در جلس��ه بررس��ی رای اعتماد سه وزیر پیش��نهادی دولت، رضا 
فانی وزیر پیش��نهادی آموزش و پ��رورش و رضا فرجی دانا وزیر 
پیشنهادی علوم تحقیقات و فن آوری توانستند رای اعتماد مجلس 

را به دست آورند اما وزارت ورزش همچنان بی وزیر ماند.

نگاه

حّج مقبول با حّج صحیح 
چه تفاوتي دارد؟

»حّج صحیح« حّجي است مطابق با احكام حج 
كه در مناسك حج فقهاء ذكر شده و با تحقق 
آن، وج��وِب حّج از عهده مكلف و مس��تطیع 
ساقط مي ش��ود. اما »حّج مقبول« به حّجي 
گفته مي شود كه عاوه برشرایط صحت، داراي 

شرایط كمال نیز باشد.
یكي از نگراني هاي اولیاي خدا، نگراني از 
مقبول نیافتادن اعمال و عباداتشان به درگاه 
خداوند متعال است، یكي از سئواالت فراگیر 
براي زائرین خانه خدا نیز آن اس��ت كه یك 
زائ��ر از كجا بداند حّج او مقبول واقع ش��ده 
است یا نه؟ و نشانه هاي قبولي حّج یا عمره 
چیست؟ براي پاسخ به این پرسش دانستن 

چند نكته الزم است:
حّج مقبول با حّج صحیح متفاوت 

است
»ح��ّج صحیح« حّجي اس��ت مطابق با 
احكام حّج كه در مناس��ك حّج فقهاء ذكر 
شده باشد و با تحقق آن، وجوِب حّج از عهده 
مكلف و مستطیع ساقط مي شود. اما »حّج 
مقبول« به حّجي گفته مي ش��ود كه عاوه 
بر دارا بودن ش��رایط صحت، داراي شرایط 
كمال نیز باش��د، به نحوي ك��ه مورد قبول 
درگاه اله��ي و امام زمان علیه الس��ام واقع 
شود، بدون شك چنین حّجي عاوه بر رفع 
تكلی��ف و پاداش اخروي، داراي آثار تربیتي 

فراواني براي حاجي خواهد بود.
نشانه هاي قبولي اعمال عبادي از 

جمله حّج
1- ع��دم رجوع ب��ه گناه��ان و عادات 
منفي قبلي؛ قال رس��ول اهلل صل الها علیه 
وآل��ه: »الحجِّ َترُك م�ا كان علیه الَعبُد 
ُنوِب« نشانه قبولي حّج، ترك  ُمقیمًا ِمَن الذُّ
گناهاني اس��ت كه بنده قب��ًا به آنها عادت 

كرده بود.
2- تصمی��م گرفتن بر انج��ام كارهاي 
خیري كه بنده قب��ًا آنها را انجام نمي داده 

است. )مانند نماز اول وقت، انفاق و…(.
3- احس��اس تغیی��ر مثب��ت در خود و 
تصمیم ب��ر برنامه ریزي جدی��د در زندگي 

آینده و كسب فضائل اخاقي.
و  اخاق��ي  رذائ��ل  از  پش��یماني   -۴

گناهان قبلي و تصمیم بر اصاح آنها.
۵- استجابت همه یا بخشي از دعاها.

۶- دریافت بشارتهاي الهي مانند: رؤیاي 
صادقه، دیدار با اولیاي خاّص الهي و مشاهدهٔ 

تغییر مثبت در روند زندگي.
۷- ازدیاد عش��ق و محّب��ت به خدا و 

اولیاي او در دل.
8- احس��اس شوق نس��بت به عبادت، 
مناجات با خدا، خدمت به مردم و تكرار حّج.
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ادامه از صفحه اول
این اطاعیه با تاکی��د بر اینکه حجاج 
اطاعاتی نظیر نام و نام خانوادگی، استان، 
ش��ماره تلفن همراه، ش��ماره کاروان و نام 
مدیر کاروان را روی هر س��اک درج کنند، 
آورده اس��ت: حجاج از بس��تن ه��ر گونه 
وسایل اضافی از قبیل ساک کوچک، پتو، 
صندلی، کارتن، کیسه و ... به ساک هایشان 

خوداری کنند.
واحد حمل ونقل س��تاد مدینه سازمان 
حج و زیارت خطاب به زائران متذکر شده 
که از ق��رار دادن وس��ایلی نظیر گذرنامه، 
بلیط واش��یاء قیمتی و ب��ا ارزش از قبیل 
پول، طا و س��اعت، اس��پری های مختلف 
بی��ش از 3 عدد در هر س��اک، گالن آب، 
کپس��ول های قاب��ل احتراق با ه��ر نوع و 
مدل، مایعات اس��یدی و انواع باطری های 
دارای مایعات اس��یدی در داخل ساک ها 

خودداری کنند.
این اطاعیه درباره مق��ررات فرودگاه 
مدینه خاطرنش��ان کرده اس��ت: خرید و 
انتق��ال کاالهای حجیم امث��ال تلویزیون، 
چ��رخ خیاطی، ماش��ین لباسش��ویی و ... 

ممنوع است.
ب��ر طبق این گزارش، واحد حمل ونقل 
ستاد مدینه س��ازمان حج و زیارت درباره 
ساک های دستی کوچک همراه زائر آورده 

است: 
ساک های دستی هر زائر می بایست در 
حد استاندارد تعیین ش��ده و حداکثر پنچ 

کیلوگرم باشد.
قال��ب  در  وس��ایل  آوردن  از  زائ��ران 
کیس��ه های دس��تی، پتو و غیره به داخل 

سالن های فرودگاه خودداری کنند. 
زائ��ران از ق��رار دادن وس��ایلی مانند 
انواع چاقو، قاش��ق و چنگال، اسباب بازی 
کنت��رل دار و برقی، ماش��ین، تفنگ و  ...، 
قیچی، ناخن گیر و موچین، اس��پری های 
مختلف قابل اش��تغال )بیش از یک عدد(، 
هر گونه ش��یئ تیز و برنده را مطلقا داخل 

ساک دستی قرار ندهند. 
ب��ر اس��اس قوانین و ب��ه منظور حفظ 
ایمن��ی، انتق��ال ه��ر گونه آب ب��ه داخل 
هواپیما ممنوع بوده و افراد مجاز به همراه 
داش��تن گالن و بطری ه��ای آب به داخل 

هواپیما نمی باشند.

توصیه های فرودگاهی ستاد مدینه ؛

هشدار درباره ساک های حجیم یا غیر استاندارد

زائران از 
آوردن 
وسایل 

در قالب 
کيسه های 

دستی، 
پتو و غيره 

به داخل 
سالن های 

فرودگاه 
خودداری 

کنند. 

نماینده ایران در آژان��س بین المللی انرژی اتمی در 
آس��تانه مذاکرات جدید ایران و آژانس در وین گفت: 
مذاک��رات ما با آژانس پیرو مباحثی اس��ت که با تیم 
آژانس در ۵ مهر ماه داش��ته ایم و قرار ش��د دور آتی 

مذاکرات ۶ آبان ماه برگزار شود.
رض��ا نجفی ، نماین��ده ایران در آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مذاکرات 
ایران و آژانس که قرار اس��ت در روزهای دوش��نبه و 
سه ش��نبه در وین برگزار شود، گفت: مذاکرات ما با 
آژانس پیرو مباحثی است که با تیم آژانس در ۵ مهر 
ماه داش��ته ایم و قرار ش��د دور آتی مذاکرات ۶ آبان 

ماه برگزار شود.
وی با بیان اینکه مذاکرات در مورد مس��ائل محتوایی 
است ، اظهار داشت: قرار است پیش از آغاز مذاکرات 
آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه با آمانو ، مدیر 

کل آژان��س ماقات کند و در ای��ن دیدار در رابطه با 
همکاری آژانس صحبت خواهند کرد.

نجف��ی تصریح کرد: بعد از ای��ن ماقات مذاکرات در 
سطح تیم آژانس و کارشناسان وارد مباحث محتوایی 
می ش��ود . اکنون می توان این مطلب را عنوان کرد 
که مباحث محتوایی حرکتی به س��مت جلو است اما 
در م��ورد نتیجه مذاکرات باید تا پایان مذاکرات صبر 

کرد.
نجف��ی در ای��ن باره که با توجه به دی��دار عراقچی و 
آمانو مذاکرات ایران و آژانس تا چه اندازه در راسنای 
مذاک��رات ایران و 1+۵ خواهد ب��ود و چه تأثیری بر 
آن مذاک��رات خواهد گذاش��ت ، گف��ت: قطعا اگر در 
چارچ��وب 1+۵ توافقاتی صورت گیرد، ابعاد فنی آن 
به عهده آژانس اس��ت و به هر حال این دو در مسیر 

در برخی نقاط با یکدیگر تاقی می کنند.

 نماینده ایران در آژانس 
حرکت رو به جلو در مذاکرات ایران و آژانس هسته ای 



غرب در مذاکرات هس�ته ای حق�وق قانونی 
ایران را بپذیرد

سردبیر مجله روسی مسلمانکا گفت: طرف های غربی 
باید در مذاکرات هسته ای با ایران به حقوق قانونی 
این کشور به عنوان کشور متعهد به قرارداد ان.پی.

تی توجه کنند.
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گفــــــــــتگو

حج در قاب خاطرات
صندوقچه دلشان را می گشایند، دفترچه 
خاطراتش��ان را برمی دارند و صفحاتی را ورق 
می زنند که ذرات ش��یرینی در آن باقی مانده 

است ...
دوان دوان تا قربانگاه

حجت االسام سید حس��ین طباطبایی 
ن��ژاد ک��ه ح��دود 2۷ مرتبه به س��رزمین 
وحی مش��رف شده اس��ت، می گوید: یک 
مرتبه پس از آنکه در جمرات به ش��یطان 
س��نگ زدم، می بایس��ت ب��ه قربانگاه می 
رفتم تا بر ذبح ش��رعی گوسفندان نظارت 
کن��م. این مس��یر را دوان دوان ظرف 20 
دقیق��ه ط��ی کردم ک��ه برای��م خاطره ای 

ش��یرین ش��د.
ما در لباس احرام

محمدرض��ا دهقان��ی ک��ه 23 مرتبه به 
حج مس��رف ش��ده اس��ت نیز ی��ادآور می 
ش��ود: یک بار ب��ه نیابت از م��ادرم که به 
تازگی فوت ش��ده بود، عمره مفرده به جا 
گذاش��تم. ش��بی که لباس احرام پوشیدم، 
م��ادرم را در خ��واب دیدم که ب��ا لباس و 
چادر س��فید و ان��اری در دس��ت که دانه 
های��ش ب��ه صورت ش��فاف دیده می ش��د 

گفت که این مزد تو اس��ت.
هزار تومان بیشتر نمی ارزد

حج��ت االس��ام حق جو نی��ز یک خانم 
اصفهان��ی را به ی��اد می آورد ک��ه پیش از 
انج��ام ط��واف، از درد پا م��ی نالیده و پس 
از انج��ام اعم��ال گفته اس��ت: خ��دا کمک 
ک��رد با همین پ��ای علیل، اعمال��م را انجام 
ده��م. خانم دیگری هم که معذور بوده و به 
ویلچر نیاز داش��ته است، وقتی می شنود که 
باید 20 ه��زار تومان ب��رای ویلچر بپردازد، 
می گوید یک ذره ج��ا 20 هزار تومان! این 
که هزار تومان بیش��تر نم��ی ارزد! اما وقتی 
اعم��ال را انجام می دهد، م��ی گوید عجب 

راه طوالن��ی ب��ود.
اشک ریزان زائری بر کول

محمد س��عیدی که بی��ش از ۶0 مرتبه 
به حج مش��رف ش��ده اس��ت، به خاطر می 
آورد که ماش��ین ه��ا در ترافی��ک عرفات 
مانده ب��وده و به منا نرس��یده بودند. خبر 
دادند که یکی از آنها پدر ش��هید و ناتوان 
از راه رفتن اس��ت. او را به کول خود سوار 
کردم. آنچنان اش��ک می ریخت که پشتم 
خیس ش��د ولی به هر ح��ال به چادرهای 

خودمان رس��اندمش.
گزارش : حسن جاللیان 
خبرنگار افتخاری زائر    

شما چند سال است که مشغول عکاسی در حج هستید؟
من مجموعا یازده بار با بعثه مقام معظم رهبری به حج مش��رف ش��ده ام. اولین سفر در سال 
۷3 بود ، سفر بعدی در سال ۷۶؛ از سال 83 به بعد هم هر سال توفیق تشرف به حج را داشته ام.

عکاسی حج معموال شامل چه فعالیت هایی است؟
عکاس��ی حج معموال در 3 حوزه انجام می ش��ود. یکی فرایند عملیات حج اس��ت. یعنی امور 
اجرایی و هدایت حج که شامل برنامه های بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت است.
 بخش دیگر مربوط به مکان ها و فضاهای مقدس��ه اس��ت که جزو خاطره برانگیزترین فعالیت 

های عکاسی از حج است. 
بخش دیگر عکاسی حج هم مربوط به سوژه ها و حوزه مناسک و رفتار حجاج است.

محدودیت های کشور میزبان برای عکاسی از اماکن مانع کار شما نمی شود؟
قطعا عکاس��ی در خارج از مرزهای کش��ور نیاز به مجوز دارد و به همین راحتی اجاز کار نمی 
دهند. وزارت اعام در عربستان مسئول صدور مجوز برای عکاسی در حج است. علیرغم صدوراین 
مجوز، در مکان هایی مانند داخل مسجدالنبی و داخل مسجدالحرام اجازه عکاسی به کسی داده 
نمی شود. در سال های گذشته البته حساسیت به عکسبرداری کمتر شده اما این شامل عکاسی 
حرفه ای نمی ش��ود و در واقع این موضوع ناش��ی از س��خت بودن کنترل تصویربرداری از طریق 
گوشی های همراه توسط تصویربرداران غیر حرفه است. اما عکاسان حرفه ای حتما باید با مجوز 

اقدام به تصویربرداری از اماک مقدسه کنند.
چند فریم عکس تا به حال در ایام حج گرفته اید؟

در سال های  ۷3 و 83 که به صورت نگاتیو عکس می گرفتیم حداقل 20 تا 30 حلقه عکاسی 
می کردیم که خیلی هم مطمئن نبودیم همه آنها دلخواه باش��ند چون هم امکان بازبینی ش��ان 
قبل از چاپ نبود و هم محدودیت نگاتیو داش��تیم و مثل االن نبود که به صورت نامحدود امکان 
تصویربرداری داشته باشیم. از سال 83 به بعد که فناوری عکاسی دیجیتال وارد میدان شد حدود 
۴ تا ۵ هزار فریم در هر دوره عکسبرداری کرده ام. االن در مجموعه 20 سال عکاسی از حج بیش 
از 10 هزار فریم عکس گرفته شده .البته آرشیو ما قبل از سال ۷0 چندان منظم نیست اما از این 
س��ال به بعد تمام عکس های گرفته شده با کدبندی انجام شده قابل دسترسی است. شاید بتوان 
گفت در حال حاضر کمتر جایی در کش��ور دارای این آرش��یو غنی از سیر تحوالت عمرانی مکه و 
مدینه طی 20 س��ال گذشته باش��د.  عکاسان ایرانی در این سالها تغییرات مکه و مدینه را هم به 

طور غیر مستقیم ثبت کرده اند.
بهترین عکس هایی که تا بحال گرفته اید شامل چه سوژه هایی بوده؟

من نمی خواهم غلو کنم اما هیچوقت از عکس��هایم احس��اس رضایت نداش��ته ام. با این حال 
عکسهایی که در ایام تشریق گرفته ام بیشتر به دلم چسبیده.  فضای معنوی این ایام آدم را بیشتر 
ب��ه خ��ود جلب می کند و زمینه ویژه ای برای خلق اث��ر هنری به وجود می آید که عکاس خیلی 
در شکل گیری اش دخیل نیست و در مسیرهایی که برایش باز می شود عکاسی می کند. چشم 

باطن در عکاسی مهم است و فرق عکاسی دینی با عکاسی غیر دینی همین است.
آیا نمایشگاهی هم از عکسهای گرفته شده در حج برگزار کرده اید؟

بله طی س��ال های گذشته از مجموع عکسهای حج نمایش��گاههایی در هفته حج برپا شده و 
برخی از آنها به صورت پوستر چاپ شده و به استان ها ارسال شده. غیر از این به صورت انفرادی 

هم ۴ یا ۵ نمایشگاه در کشورهایی آفریقایی و اروپایی ازاین عکس ها برگزار شده است.

گفتگو با  کمال الدین شاهرخ عکاس مراسم حج

عکاسی با چشم باطن
کمال الدین شاهرخ برای کارکنان بعثه مقام معظم رهبری چهره آشنایی است. 

او سالهاست که از مراسم حج عکاسی می کند. با او درباره تجربياتش در این 
سالها صحبت کرده ایم.

خــــــــــــاطره



امام صادق )ع( فرمودند: 
مردي كه حج و عمره بجا آورد مهمان خداست تا به خانه اش برگردد، و كسی كه در نماز است در پناه خداست 

تا فارغ شود.
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گـــــــزارش

مكه و مدینه از جاذبه هاي بي شماري برخوردارند. بیشتر حاجیان با 
اولین نگاه خود به گنبد سبز رسول خدا ) صّلي اهلل علیه وآله وسّلم ( 
یا قبرستان بقیع و یا كعبه در مكه مكرمه، بي اختیار دگرگون شده، 
اشك از دیدگانشان جاري مي شود و چنین صحنه هایي در عرفات، 
مش��عر، ِمنا و دیگر اماكن مقدس این دو شهر فراوان دیده مي شود. 
حاجي باید چنین لحظاتي را غنیمت ش��مرده، از خداوند چیزي را 
طلب كند كه خیر دنیا و آخرت او و وابستگانش در آن باشد. آدمي 
گاهي دلش مي ش��كند و اش��كش جاري مي ش��ود و در آن حال از 
خداون��د مي خواهد تا خانه كوچكش را به یك خانه بزرگ تبدیل 
كند و یا آن كه به كس��ب و كارش رونق دهد و چه بسا حاجتش 
نیز برآورده شود لیكن فرصت مهّمي را از دست داده است. از این 
رو شایسته است حاجي، با مراجعه به ادعیه اي كه در قرآن كریم 
آمده و یا دعاهایي كه از رسول خدا ) صّلي اهلل علیه وآله وسّلم ( 
و ائمه معصومین ) علیهم السام ( نقل شده، جماتي را در ذهن 
خود داشته باش��د تا در آن لحظه حساسي كه دلش مي شكند و 
اشكش جاري مي ش��ود از خداوند چیزي را بخواهد كه خیر دنیا 

و آخرت در آن باشد.
برخي از این دعاها عبارتند از:

1. امام باقر )علیه السام( به زراره فرمود بگو:
» َاللَُّه�مَّ ِإنِّي َأْس�َأُلَك ِم�نْ ُكلِّ َخْیر َأَحاَط ِب�ِه ِعْلُمَك، 
َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ُكلِّ ُسوء َأَحاَط ِبِه ِعْلُمَك، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك 
ْنَیا  َعاِفَیَت�َك ِف�ي ُأُم�وِري ُكلَِّها َوَأُع�وُذ ِبَك ِمْن ِخ�ْزِي الدُّ

َوَعَذاِب اآلِخَرِة «.
» بار خدایا! از تو مي خواهم، همه خوبي هایي را كه علم تو به آن 
احاط��ه دارد و به تو پن��اه مي برم از همه بدي هایي كه تو به آن علم 
داري. بار خدایا! از تو مي خواهم سامتي و عافیت را در تمام كارهایم 

و به تو پناه مي برم از خواري در دنیا و عذاب آخرت. «
2. مناجات با خدا.

محمدبن ابي حمزه به نقل از پدرش مي گوید: 
امام علي بن الحس��ین ) علیهما السام ( را شب هنگام، كنار 
كعب��ه دیدم كه نماز مي خواند، پس قی��ام خود را طوالني كرد تا 
آنجا كه گاهي بر پاي راس��ت و گاه��ي بر پاي چپ تكیه مي كرد 

سپس با صدایي همراه با گریه مي فرمود:
ِتَك َلِئْن  ُبِني َوُحبَُّك ِفي َقْلِب�ي، َأَما َوِعزَّ » َیا َس�یِِّدي ُتَعذِّ

َفَعْلَت َلَتْجَمَعنَّ َبْیِني َوَبْیَن َقْوٍم َطاَل َما َعاَدْیُتُهْم ِفیَك «.
» آق��اي م��ن! آیا در حال��ي كه محبت تو در قلب من اس��ت 
مرا عذاب مي كني؟ به عزتت قس��م اگ��ر چنین كني، میان من و 
مردمان��ي كه مدتي طوالني به خاطر تو با آن ها دش��مني كرده ام 

جمع كرده اي! «
3. در دعاي ابوحمزه ثمالي مي خوانیم:

ْن َاَطْلَت  ... َاْصِلْح َجمیَع َاْحواِلي َواْجَعْلن�ي ِممَّ » َالّلُه�مَّ
�ْنَت َعَمَلُه َوَاْتَمْمَت َعَلْیِه ِنْعَمَتَك َوَرضیَت َعْنُه  ُعْمَرة َوَحسَّ

َبًة... «. و َاْحَیْیَتُه َحیوًة َطیِّ
» بار خدایا! تمام حاالت مرا اصاح كن و مرا از كس��اني قرار 
ده ك��ه عمرش را طوالن��ي و كردارش را نیك��و و نعمتت را بر او 
تمام كرده اي و از او خش��نود گشته اي و زندگي پاك و پاكیزه به 

او بخشیده اي... «
۴. در همان دعا مي خوانیم:

» َالّلُه�مَّ َأْلِحْقِني ِبَصاِلِح َمْن َمَض�ي َواْجَعْلِني ِمْن َصاِلِح 
اِلِحیَن َوَأِعنِّي َعَلي َنْفِسي ِبَما  َمْن َبِقَي َوُخْذ ِبي َس�ِبیَل الصَّ

اِلِحیَن َعَلي َأْنُفِسِهْم َواْخِتْم َعَملي ِبَأْحَسِنِه «. ُتِعیُن ِبِه الصَّ
» بار خدایا! مرا به شایس��تگان از گذش��تگان ملحق كن و از 
شایس��تگاني كه باقي مانده اند قرارم بده و مرا به راه شایس��تگان 
ببر و به من كمك ده بر مخالفت با هواي نفس��م، به آنچه كمك 
دادي شایس��تگان را بر مخالفتشان با هواي نفس و پایان كارم را 

به نیكوترین اعمالم ختم كن...«
۵. در دعاي دیگري مي خوانیم:

د َوَه�بْ لي َرْحَمًة  د َوآِل ُمَحمَّ » َالّلُه�َم َصلِّ َعل�ي ُمَحمَّ
ْنیا َواالِخَرِة... «. واِسَعًة جاِمَعًة َاْبُلُغ ِبها َخْیَر الدُّ

» ب��ار خدایا! بر محمد و آل او درود فرس��ت و به من رحمتي 
گسترده عطا كن كه به وسیله آن به خیر دنیا و آخرت نائل شوم 

و... «
۶. گاهي اوقات یك س��طر دعا به عظمت همه جهان معني و 

مفهوم دارد.
امیر مؤمنان علي ) علیه السام ( مي فرماید:

» ِالهي َاْنَت َكما ُاِحّب َفاْجَعْلني َكما ُتِحّب«.
» خدایا! تو آنگونه هس��تي كه من مي خواهم، پس مرا نیز آن 

گونه قرار ده كه تو مي خواهي! «
اگر انس��ان آنگونه ش��ود كه خدا مي خواهد، به همه خوبي ها 
دس��ت یافته اس��ت. حال با توجه به آنچه كه ذكر شد، به حجاج 
بیت اهلل الحرام توصیه مي ش��ود تا از ادعیه مهمي همچون: دعاي 
كمی��ل، دعاي ابوحم��زه ثمالي، دعاي عرفه امام حس��ین ) علیه 
السام ( ، مناجات شعبانیه، ادعیه صحیفه سجادیه، دعاي مكارم 
االخاق و زیارت هایي مانند جامعه و امین اهلل غافل نشده و پس 
از توج��ه به قرآن، با خواندن این ادعیه و دقت در مضامین واالي 
آن، چگونه با خدا سخن گفتن را آموخته و با درخواست بهترین 
و جامع ترین و پرمحتواترین دعاها، از خداوند خیر بزرگ، حس��ن 
عاقب��ت و موفقیت و فاح و رس��تگاري در دنی��ا و آخرت را براي 
خود، فرزندان و بس��تگان و ملتمس��ین دعا طلب كرده و به فوز 

عظیم دست یابند.

فرصت ها را قدر بدانيد

کیفیت دعا در
ح�رم دوست



عاقبت حریص به دنیا
امام محمدباقر)ع( فرمودند: ش��خص حریص به دنیا مانند کرم ابریشم است که هر چه بیشتر ابریشم به دور 
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معـــــــارف

حاجی��ان و معتمراِن موّفق كس��اني اند كه بین 
مهماني و میزباني، جمع سالم نمایند به طوري 
ك��ه هم از فی��ض ضیافت َطْرف��ي ببندند و هم 
از َف��ْوز ِاضاف��ه بهره مند گردن��د یعني هم الیق 
مهمان خدا ش��دن در س��رزمین وحي باشند و 
هم  شایس��ته میزباني صاحِب خانه. ذات اقدس 
خدا در هوّیت مطلق خود نه معقول حكیم است 
و نه مش��هوِد عارف، زیرا حقیقِت عینِي بس��یِط 
نامتناهي ذهني نخواهد ش��د، چ��ون ذاتًا عیني 
اس��ت و تجزیه پذی��ر نخواهد بود، چون بس��یط 
اس��ت و مورد اكتناه نمي ش��ود، چون نامحدود 
است. اس��ماي حس��نا و صفات ذاتِي آن سّبوِح 
ق��دوس نیز عین ذات وي اند و همان حكم ذات 
خدا را خواهند داشت؛ اّما اسماي فعلي و اوصاِف 
خ��ارج از ذات و قائم به آن ب��ه قیام صدوري یا 
ظهوري، هم قابل تحلیل عقلي اند و هم در خور 
شهود قلبي. جریان ضیافِت خدا و نیز اضافة آن 

حضرت، دو صفت از اوصاف فعلي اوست. 
چ��ون خداون��د از منظ��ر تجّلي � ك��ه جهاِن 
امكان طبق بیان نوراني س��ّید موّحداِن هس��تي، 
امیرمؤمنان حضرت علي بن ابي طالب علیه لسام 
جلوه گاه خدا ست: » اَْلَحْمُد ِلَِّ اْلُمَتَجلِّي ِلَخْلِقِه 
ِبَخْلِقِه«  � گاهي در ُعّلو، ظهور دارد و زماني در دّنو 
� چنانكه حضرت علي بن الحس��ین السجادعلیهما 
ه  السام فرمود:   » ال إله ااّل أْنَت، الداني في ُعُلوِّ
ه« � هنگامي كه در عّلو ظهور  و العالي في ُدن�وِّ
نمود مؤمنان را به حضور مي پذیرد و با اضافه آنها 
مهمان نوازي مي كند و زائران كوي توحید را در كنار 
مائده قرآن و مأدبه سّنِت معصومان تغذیه روحي 
مي نماید و زماني كه در دّنو و نزدیكي تجّلي كرد، 
ضیافِت صاحب دالِن مكس��وُر القلب را مي پذیرد و 
مهماِن دل هاي شكسته آنان مي شود و نجواي آنها 
را مي ش��نود و زمزمة تسبیح و ترّنم تقدیس آنان 
را گ��وش مي دهد و  » َس�ِمَع اُل ِلَمْن َحِمَده« را 

دربارة آنها عملي مي كند و وعدة ملكوتِي  » اَنَا ِعْنَد 
اْلُمْنَكِس�رِة ُقلوُبهم« را جامه عمل مي پوشاند و 
به اِضافة دل سوختگاني كه قلب آنها ُمَتّیم به ُحّب 
الهي است پاسخ مثبت مي دهد. و چون خداوند با 
هیچ ظهوري از تجّلي دیگر مش��غول نخواهد شد: 
 » ال َیْشَغُله شأٌن عن شأٍن و ال شيٌء َعن شيٍء 
و ال َیْشَغله الحاح الُملّحین« لذا در عین ظهوِر 
عّلو و میزبانِي ضیوف، تجّلِي دّنو و نزدیكي داشته، 

مهمانِي دل شكستگان را مي پذیرد. 
البت��ه توفی��ق میزبان خدا ش��دن به بركت 
مهمان آن حضرت شدن است كه با یك فیض، 
استعداد عطا مي كند و با فیض دیگر به استعداِد 

ُمْسَتِعّد، عنایِت ویژه مي كند.
ه��ر چن��د خداي س��بحان همه اس��ماي 
حس��نا نظی��ر عالي و داني ب��ودن را به طور 
كام��ل، جمع س��الم مي نمای��د و مظاهر تاّم 
آن حضرت كه از جوام��ع الكلم برخوردارند 
مانند حض��رت ختمي نبّوت صل��ی اهلل علیه 
و آله و س��لم و دودة طاها و ُاْس��َرة یاس��ین، 
جامع ه��ر دو كمال اند به نحو جمع س��الم؛ 
لیكن اف��راد دیگر به چند گروه منقس��م اند: 
برخ��ي اصًا از فی��ض ضیافت خدا س��همي 
َم�َكاٍن  ِم�ن  ُیَن�اَدْوَن  ندارن��د:  »ُأولِئ�َك 
َبِعی�ٍد«؛ بعض��ي در م��اه مب��ارك رمض��ان 
ی��ا در ای��ام حّج و عم��ره از نعم��ت مهماني 
خ��دا برخوردارند ول��ي توفی��ق میزباني آن 
حض��رت را ندارن��د؛ گروهي َپْرس��وخته اند و 
زاویه قلب منكس��ر آنها َمْج��اي فیض ویژه 
خداس��ت لیك��ن ب��راي حضور در س��رزمین 
وحي موّفق نمي ش��وند؛ عّده اي توفیق هر دو 
فی��ض )ضیاف��ت و اضافه( را دارن��د ولي به 
ط��ور جمع مكّس��ر نه جمع س��الم ]و[ افراد 
نادري به جمع س��الم بین فی��ض مهماني و 

ف��وز میزبان��ي خ��دا كامی��اب مي گردن��د.

حاجی موفق اینگونه است
مسجد ُقبا

پیامبر )صّلي اهلل علیه وآله( كنار خانه كلثوم 
بن هدم، »ِمْربدي1«را، كه به وي متعّلق بود، 
خری��د و پي ریزي و بناي مس��جد قبا را آغاز 
كرد. ای��ن امر بنا ب��ه تقاضاي س��اكنان این 
محل انجام گرفت. ایش��ان مساحت مسجد را 
در خط س��یر ش��تر خویش مشخص كردند و 
خ��ود خط قبله را تعیی��ن نمودند و دوش به 

دوش اصحاب، به س��اختن آن پرداختند. 
مس��جد در ش��مال خان��ه كلث��وم بن هدم 
و در غرب خانه س��عدبن خیثمه قرار داش��ت. 
دیوارهاي آن با سنگ و خشت بر افراشته شد و 
سقفش بر روي سه ردیف ستون استوار گردید. 
جاي محراب پیامبر )صّلي اهلل علیه وآله( را 
نیز، قبل از تغییر قبله، در دیوار شمالي مسجد 
قرار دادند. به گفته ابن شبه، طول و عرض آن 
مس��اوي و ۶۶ ذراع؛ یعني حدود 3۴ متر بود. 
ارتفاع دیوار 1۷ ذراع )هشت متر(، طول حیاط 
از داخ��ل پنجاه ذراع )2۴ متر( و عرض آن  به 

2۶ ذراع )سیزده متر( مي رسید. 
رس��ول اهلل )صّلي اهلل علیه وآله( در ساخت 
مسجد به حّدي خود را به زحمت مي انداختند 
و خشت ها را بر دوش مي كشیدند كه اصحاب 
متأثر ش��ده و از ایش��ان خواس��تند ت��ا كناري 
بنش��ینند و فق��ط ناظر ام��ور باش��ند؛ اّما آن 
حضرت نمي پذیرفتن��د و همراه صحابه چنین 

زمزمه مي كردند: 
َق�د َأْفَل�َح َمْن َیْعُم�ُر الَمس�اِجدا  َیْقَرُأ 

الُقرآَن قاِئمًا َوقاِعدا . . . 
»رستگار كس��ي است كه مسجد بنا كند و 
در آن نشس��ته و ایس��تاده قرآن بخواند. كسي 
كه براي ساختن آن خود را به تاش مي اندازد 
با كس��ي كه در كنار نشس��ته و نظاره مي كند 
ت��ا مبادا خ��اك بر دامانش بنش��یند مس��اوي 

نیستند.«
1- جایی که در آن خرما خشک می کنند.

مســــــاجد مدینه



افزایش  صادرات در سال 1391
حجم صادرات در استان تهران در سال گذشته نسبت 

به سال قبل از آن 47 درصد رشد داشته است.
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حاج��ي ! به طواف كعبه رفتي ؛ كعبه اي كه، خداوند، 
آن را وس��یله آزمایش بندگانش س��اخت؛ كعبه اي 
كه، در بس��تر سنگ ها، چراغ روشن هدایت مردمان 
ش��ناخته شد ؛ كعبه اي كه، كعبه و زیارت آن شوند ! 
چنان نگاه كن كه همه، در نگاه تو پروردگارش��ان را 
بنگرند ! چنان بكوش كه همه، در رفتار تو نشانه هاي 
ایمان را بیابند ! چنان بخواه كه همه ، خواس��ته هاي 
شیطاني ش��ان را، به فراموشي س��پارند ! چنان مهر 
ب��ورز كه همه ، قهر و كینه را از آش��یانه دلش��ان به 
دور ریزن��د! چنان خیرخواه باش كه همه ، حق گرا و 
انتقادپذیر شوند ! چنان بیاموز كه همه ، آتشي عظیم 
در خرمن ناداني ش��ان برافروزند ! چنان راهبر ش��و 
كه همه ، عاش��قانه از بیراهه ها درآیند! چنان دیندار 
باش كه همه ، روي ب��ه خداي خویش آورند! چنان 
نیایش كن كه همه ، رس��تگاري خود را در دعاي تو 
ببینند ! چنان انتخابگر باش كه همه ، تو را سرمشق 
خود بدانند ! و چنان به وطن بازگرد كه شوق زیارت 
 كعبه را، در دل هاي رمیده از حق ، ش��عله ور سازي ! 
حاجي ! از خود مگوي كه چه كرده اي ! از خدا بگوي 
ك��ه ، بر تو منت نهاد و ب��ه راه خود ،  هدایت نمود ! از 
س��یاحت مگوي كه چنین و چنان است ! از حكمت 
بگ��وي كه بر س��ینة زائران، جاري ش��ده اس��ت ! از 
خستگي هایت مگوي كه مي دانم ! از شیفتگي هایت 
بگوي كه درس آموز است ! از در و دیوارها مگوي كه 
مي دانیم ! از جاذبه هاي روحانِي حج ابراهیمي برایمان 
بگوي كه، نمي دانیم ! از آنچه خریده اي مگوي كه به 
كارمان نمي آید! از آنچه یافته اي بگوي كه خریدارش 
هس��تیم ! از هیاهوي حجاج مگوي ، از جست وجوي 
راهشان بگوي ! از پذیرایي كاروان ، مگوي ! از پذیرایي 
جانان بگوي ! از خیابان ها ،  مگوي ! از باغ هاي هدایت 
بگوي ! از ش��مایل مس��لمانان مگوي ! از اندیشه هاي 
آنان بگوي ! از اختاف و جدایي مسلمان ها مگوي ! از 

اتحاد و همدلي شان بگوي !
فاش مي گویم و از گفت�ه خود دلشادم

بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم
نیست بر لوح دل�م جز ال�ف قام�ت یار

چه كنم حرف دیگر یاد نداد استادم

تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق
ه�ر دم آید غمي از نو به مباركبادم

حاجي ! س��خن ام��ام صادق علیه الس��ام ، را 
به یاد آر ك��ه هیاهوكنندگاِن گ��رد خانه خداوند 
را، بس��یار دانس��ت، ام��ا حاجیان ح��رم را اندك ! 

عبدالرحمان پسر كثیر مي گوید:
با امام صادق علیه الس��ام به ح��ج رفتم. آن 
حض��رت، بر فراز كوهي رفت و از آن باال، به مردم 
ِجیَج  نگریس��ت و چنین فرمود: »َما  َأْكَث�َر الضَّ

َوَأَقلَّ اْلَحِجیج«؛ 
»چه بسیار است هیاهو و چه اندكند حاجیان !«
حاجي ! هنگام وداع اس��ت! هنگام طواف وداع ! 
امید است كه نشانه هاي حاجیان را در خود ببیني 
تا بتواني به درستي ، طواف وداع كني ! حاجیان در 
طواف وداع ، با غیر او، وداع مي كنند! و از ش��رك، 

ریا، تظاهر، ظلم، دروغ و فریب جدا مي شوند!
ام��ام ص��ادق علیه الس��ام  ، در وق��ت طواف 
ْع  وداع به حاجیان چنین س��فارش فرمود: »َو َودِّ
َماِس�واُه ِبَطواِف اْلِوداِع«؛ »با طواف وداع، با هر 

چه جز اوست وداع كن«.
حاجي ! در واپس��ین روزهاي آزموني هستي 
كه خداوند، براي ایمان آورن��دگان برگزار كرده 
است. بنگر كه چگونه از این آزمون الهي بیرون 
مي آیي؟! و چه بس��یارند زائران��ي كه نمي دانند 
ك��ه به آزمون گاه حق آمده اند. حاجي ! از زیارت 
خان��ه اي آمده اي كه اكنون بای��د مهر قبولي بر 
س��ینه ات حك ش��ود! رحمت فراگیر خداوند و 
بهش��ت فراخ او، چش��م به راه قبول شدگان در 
آزمون بزرگ حج ابراهیمي اس��ت ! آرام آرام ، به 
س��مت كعبه برو! خویشتن را براي طواِف وداع 
مهیا كن ! ش��اید، نش��انه هاي حج مقبول ، اندك 
اندك آشكار ش��ود. حاجي ! مي داني كه خداوند 
جز كوشش تقواپیشگان را نمي پذیرد؟ شاید در 
ای��ن زمان ،  قلب خود را در طری��ق تقواي الهي 
مي نگ��ري و ب��ر خواهش هاي س��ركش خویش ، 
مه��ار زده اي و نفس را ،  به فرم��ان صاحب  خانه 

درآورده اي ك��ه قص��د وداع داري؟!

حاجی شدید!

آنچ�ه نباید 
فراموش کرد

و سرانجام در شمار حاجيان درآمدي ! 
زیارت قبول! حج و عبادت تو مقبول ! سعي 

تو در طریق سعادت بادا !

معـــــــارف
6۴9 برنامه قرآني 

كاروان نور در حج 9۲
سرپرست كاروان قرآني نور جمهوري اسامي 
ایران در حج س��ال جاري اعام كرد: قاریان 
اعزامي به سرزمین وحي در حج سال 92 در 
مجموع ۶۴9 عنوان برنامه قرآني در مدینه و 

مكه اجرا كرده اند.
مطلع مراس��م باش��كوه دع��اي كمیل را 
ب��ه یاد داری��د؛ وقت��ي در بین الحرمین هیچ 
صدای��ي جز نواي تاوت كام وحي توس��ط 
قاریان ممتاز كش��ورمان ش��نیده نمي شود و 
در حاشیه این مراسم روح بخش، بهت زائران 
كشورهاي دیگر را كه وقتي متوجه مي شوند 
آن اجتماع سراسر ش��كوه و عزت، متعلق به 
ایرانی��ان و آن ت��اوت ملكوتي، اثر فاخري از 
یك ایراني است، شگفت زدگي شان نسبت به 

عیار معنویت حج ایراني دوچندان مي شود.
عرضه قابلیت قرآن��ي جوانان الیق ایراني 
در س��رزمین وحي به اینجا ختم نشده و در 
برگزاري حلقه هاي قرآني با حضور پدیده هاي 
قرآني كشورمان در مسجدالحرام، حال وهواي 
دیگ��ري به خود مي گیرد ت��ا جایي كه بارها 
شاهد پیوس��تن قاریان ممتاز و شناخته شده 
كش��ورهاي دیگر به جمع قاری��ان ایراني در 
حلقه ه��اي قرآني مس��جد الح��رام بوده ایم. 
از جمل��ه اینك��ه در حج امس��ال، میثم تمار 
از قاری��ان معروف عراقي به ط��ور اتفاقي در 
مس��جدالحرام به جمع قاریان كش��ورمان در 
مس��جدالحرام پیوست و به تاوت كام وحي 

نیز پرداخت.
عاوه ب��ر اینها، برگ��زاري محفل انس و 
معرفت در محل اقامتگاه هاي زائران ایراني در 
مدینه منوره و مك��ه مكرمه و برگزاري ده ها 
مراسم تواشیح در س��رزمین وحي، برگزاري 
برنامه ه��اي جزءخوان��ي و… از تاش ه��اي 
اعضاي كاروان قرآني نور جمهوري اس��امي 
ایران در ح��ج 92 بود كه نفوذ و قدرت تاثیر 
آنها نه تنها در میان زائران كشورمان بلكه در 

حجاج سایر كشورها قابل لمس بود.
دكتر به��زاد احمدي، سرپرس��ت كاروان 
قرآني نور جمهوري اسامي ایران در حج 92 
در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطاع رس��اني 
حج، در تش��ریح برنامه هاي اجرا شده توسط 
اعضاي ای��ن كاروان، به برگزاري 303 برنامه 
ت��اوت تحقیق، ۷8 برنامه تاوت ترتیل، ۶0 
برنامه اذان، 119 برنامه تواشیح و 11 اجراي 
دسته جمعي تواشیح اسماءالحسني در مدینه 
من��وره و مك��ه مكرمه در طول موس��م حج 
تمتع 92 توسط كاروان قرآني نور جمهوري 
اس��امي ایران اش��اره كرد و گف��ت: قاریان 
اعزامي به سرزمین وحي در حج سال 92 در 
مجموع ۶۴9 عن��وان برنامه قرآني به صورت 
فردي یا گروهي در مدینه و مكه اجرا كردند.



آمادگي براي اعزام ۴ تا 6 میلیون ایراني به عتبات
رییس سازمان حج و زیارت از آمادگي این سازمان براي 
اعزام ساالنه چهار تا شش میلیون زائر ایراني به عتبات 
عالیات در صورت فراهم بودن زیرس��اخت هاي رفاهي 

الزم و مناسب در عراق خبر داد.
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ابوالفض��ل حاج��ی ناظ��ری، از عوامل 
آش��پزخانه متمرک��ز "زی��ن" در مدینه 
منوره با خبرنگار زائر به گفتگو نشست. 
آش��پزخانه زین در ه��ر وعده غذایی ۶ 
ه��زار و ۵00 پ��رس غذا ب��رای زائران 

کشورمان طبخ می کند.
زائر: آقای حاج�ی نظری؛ طول 
س�فر هر زائر حدودا 30 روز است 
اما ماموریت عوامل آشپزخانه های 
مرک�زی که غذای زائ�ران را طبخ 
ب�ه  روز   60 از  بی�ش  می کنن�د، 
طول می انجامد. آیا فش�ار کار در 
کن�ار ط�ول مدت�ی که ب�ه صورت 
ش�بانه روزی ب�ه ماموری�ت تهی�ه 
غذای زائران مشغول هستید، شما 

را فرسوده نمی کند؟
- خیر! اینجا س��رزمین وحی است 
و ما هم خادم زائ��ر. وقتی در روایات 
و کام بزرگان به پاداش��ی که خداوند 
ب��ه خادم��ان ضیوف الرحم��ن عرضه 
می دارد، نگاه می کنی، همه سختی ها 
هم آس��ان و هم ش��یرین می شود. از 
خدمت ب��ه زائران در اماک��ن زیارتی 
ل��ذت می ب��رم. در ای��ران ب��ه صورت 
افتخاری در آش��پزخانه حرم حضرت 
معصوم��ه )س( کار می کنم. همچنین 
س��ه س��ال اس��ت که به عنوان مدیر 
آش��پزخانه مخصوص زائران ایرانی به 
عتبات می روم. اآلن هم که در مدینه 

خدم��ت می کن��م. 
ب�ه  س�ال  ط�ول  در  اینک�ه 
بازه ه�ای  در  و  مک�رر  ص�ورت 
زمانی طوالن�ی، در ماموریت به 
اذیت  را  خانواده  می برید،  س�ر 

نمی کن�د؟

- خان��واده ام ع��ادت کرده اند. از 
سال ۷۶ ، کارم خدمت به زائران در 
همین  اس��ت.  مقدس��ه، شده  اماکن 
را  مس��ئولیتم  مکرر،  ماموریت ه��ای 
بیشتر هم کرده است چون در طول 
هم��ه این ماموریت ها، مجموعه ای از 
تجارب را کس��ب کرده ام که به نظر 
می رس��د این تج��ارب، ه��م باید به 
تازه کاره��ا منتقل ش��ود و هم اینکه 
در جری��ان عملی��ات خدمت رس��انی 
به زائران وارد ش��ود. بنابراین تا هر 
زمان که دعوت ش��وم و توان داشته 
باش��م، خادم��ی زائ��ران در هر کجا 

برایم افتخار اس��ت.
س��ه س��ال اس��ت به عنوان مدیر 
آش��پزخانه به عتبات می روم و طول 
ماموریت در هر دوره، ۴۵ روز است. 
ی��ک هفته قب��ل از اینکه ب��ه مدینه 
زائ��ران در نجف  بیای��م، در خدمت 
اعام  م��اه محرم ه��م  ب��رای  بودم. 
آمادگ��ی کرده ام که ب��ه کربا بروم. 
کارمان  دیگ��ر  زائ��ران،  ب��ه  خدمت 
ش��ده اس��ت و خانواده ام هم عادت 

کرده ان��د.
فلس�فه اینک�ه این هم�ه برای 
خدمت به زائ�ران وقت می گذارید 

چیست؟
- اینه��ا همه ب��ه خاطر عش��ق و 
عاقه خدمت به زائران اس��ت. چیزی 
باالتر از خدمت به زائران نداریم. شب 
و روز  می دویم تا ش��اید پاک ش��ویم. 
شاید دو س��ه ساعت استراحت داریم. 
اینج��ا نه پول می گیری و نه پس��ت و 
مقامی در کار است؛ اینجا فقط عشق 

اس��ت که کار می کند.

گفت وگوی نشریه زائر با خادمی که شانزده سال است به زائران خدمت می کند؛

اینجا عشق است که کار می کند

گفـــــــــــــتگو اخـــــــــبار

از نجف به مدینه آمده و از مدینه به کربال می رود. آشپز افتخاری حرم حضرت 
معصومه )س( نيز هست اما امسال کمتر قسمتش شده تا در حرم فاطمه معصومه 
)س( خدمت کند. دو ماه قبل از اینکه برای خدمت در یکی از آشپزخانه های 

محل طبخ غذای زائران ایرانی حج 92 به مدینه بياید، لباس خادمی زائران 
عتبات را به تن داشته است. زندگی خود را وقف خدمت به زائران کرده 

است. می گوید: »اینجا نه پول می گيری و نه پست و مقامی در کار است؛ اینجا 
فقط عشق است که کار می کند.« 

سه سال 
است به 
عنوان مدیر 
آشپزخانه 
به عتبات 
می روم 
و طول 
ماموریت در 
هر دوره، 
45 روز 
است. یک 
هفته قبل 
از اینکه به 
مدینه بيایم، 
در خدمت 
زائران 
در نجف 
بودم. برای 
ماه محرم 
هم اعالم 
آمادگی 
کرده ام که به 
کربال بروم.

گفت وگ�وی خواندنی زائ�ر با حاجی 
نوجوان ایرانی مقیم خارج کشور

نانی که به حج مش��رف   گفت وگو با نوجوا
می ش��وند یک��ی از موقعیت ه��ای ممت��از 
ی��ک کار رس��انه ای در س��فری معن��وی 
نان  مانن��د حج اس��ت ام��ا   وقت��ی نوجوا
این گفت وگو، در حال  ش��رکت کننده در 
گذراندن دوران رشد خود در کشورهایی 
آنها  اندیش��مندان  گفت��ه  به  که  هس��تند 
چالش های  مهمتری��ن  از  معنوی��ت"  "خا 
کار  اهمیت  کشورهاس��ت،  این  پیش روی 

دو چندان می ش��ود.
مهدی از هند چهارده س��اله، برای بار 
اولی اس��ت ک��ه همراه با خانواده  به س��فر 
معنوی حج تمتع مش��رف شده  است. این 
نوج��وان در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار زائر، 
پاس��خ هایی بعض��ًا کوتاه اما پ��ر معنی در 
برابر س��واالتی مرتبط با این س��فر معنوی 
مطرح کرده که عین گفت و ش��نود صورت 

گرفت��ه در ادام��ه از نظ��ر می گ��ذرد.
آق�ا مهدی؛ چرا مدینه و مکه را برای 

سفر انتخاب کردید؟ 
مه��دی دش��تی زاده: اینجا بهترین س��فر 
است، اینجا خانه خدا است و عبادت می کنی.
زائ�ر: مگ�ر وقت�ی در هند هس�تی، 

نمی توانی عبادت کنی؟ 
مه��دی: چ��را خدا در هند هم هس��ت اما 

اینجا یک چیز دیگه است.
کدام ویژگی این س�فر شما را جذب 

کرده است؟
مهدی: اینجا آدم احساس می کند که به خدا 

نزدیک تر است و در کنار خانه اش عبادت می کند.
در این سفر از خدا چه خواسته ای؟ 

مهدی: س��امتی پدر و م��ادرم و موفقیت 
در درس هایم.   

بزرگترین چی�زی که آدم می تواند از 
خدا بخواهد چیست؟ 

مهدی: یکی از سربازهای امام زمان )عج( 
باشیم.

حضور خ�دا را در زندگ�ی خود چگونه 
می بینی؟ 

مه��دی: کمک های��ی ک��ه ب��ه بندگانش 
می کنه ...

اگر ی�ک روز در زندگی به هر دلیلی 
س�ختی ببینی، آن موق�ع حضور خدا را 

چگونه می بینی؟ 
مهدی: خوب صاح می دانسته ...

بزرگترین دس�تاوردی که می خواهی 
از ای�ن س�فر معن�وی ب�ا خ�ودت ببری 

چیست؟ 
مهدی: ایمان و تقوای بیشتر.
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

حاجی
عنوان حاجی، برای تو تعهدی اس��ت 
که از پلیدی ها وناهنجاری ها، فاصله 
بگیری. مصلح باش��ی، خّیرباشی و از 

دیگران دستگیری کنی.
 سعیدنیکونژاد
کاروان20221 شوشتر

خالی از خدا خطاست
در خود نگاه مي كنم تا كه ببینم 
خطا كجاس��ت / بعد از كمي تامل و 
قدري س��كوت پي مي برم/ آنجا كه 

خالي از خداست، خطاست...
علی اکبر حیدری
تربت حیدریه

تبریک ظهور
همه گوین��د به تعجیل ظهورش 
صلوات کاش ای��ن جمعه بگویند به 

تبریک حضورش صلوات.
محمدبراتي
کاروان13054  مبارکه

حجکم مقبول
ب��ه امید قبولی طاعات و عبادات 

تمامی زائران بیت اهلل الحرام.
محمدي
 مدینه منوره - هتل قصرالدخیل  

ب��ا آرزوی قبولی حج ابراهیمی همه 
هموطن��ان عزیز، بدلی��ل پایان کار 
نش��ریه در س��ال 92 امکان چاپ و 
انتشار پیامک های شما وجود ندارد.
ضمن تشکر از نیت ها و تاش های 
خالصانه ش��ما، انش��اءاهلل در فرصت 
دیگری در خدمت شما خواهیم بود.

عکس روز

مدینه منوره - مسجد االستراحه

دور از جوانمردی است اگر...
در سفر تقوى الزم است تا از گناه دورى كنیم، حلم الزم است تا خود را 
كنترل كنیم، خوش اخاقى الزم است تا سفر را شیرین كنیم، هماهنگى با 
دیگران، مزاح به دور از گناه، تهیه زاد و توش��ه بیش از نیاز شخصى و هدیه 
كردن به همسفرها، كمك به دیگران و توجه به نماز جماعت در اول وقت از 
سفارش��ات اكید در روایات اسام است. در ضمن دور از جوانمردى است كه 

انسان هنگام بازگشت فقط خاطرات تلخ و ناگوار را بازگو كند. 
 محسن قرائتی؛ حدیث حج
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شنیدم که پیري به راه حجاز 
به آخر ز وسواس خاطر پریش 
به تلبیس ابلیس در چاه رفت 
یکي هاتف از غیبش آواز داد 
که نزلي بدین حضرت آورده اي
به از اْلف رکعت به هر منزلي

به هر خطوه کردي دو رکعت نماز
پسند آمدش در نظر کار خویش
که نتوان از این خوبتر راه رفت

که اي نیکبخت مبارک نهاد!
مپندار اگر طاعتي کردهاي 

به احساني آسوده کردن دلي 
سعدي

نکته

زالل رحمت

حاجی؛ خود را رها کن!
ع��ده کمی از زائران در این س��فر 
معنوی، دل مش��غولي هایي براي خود 
مي سازند که از لذت معنوي این سفر 

الهي و ملکوتي کم بهره مي شوند. 
عده اي از آنان که انش��اءاهلل در 
میان حجاج ما رق��م قابل توجهی 
نیس��تند با آرامش و امنیت خاطر، 
س��فر مي کنند ولي ب��ا تماس هاي 
مک��رري که از مدینه و مکه با اهل 
و عیال و دوس��تان و مراکزکس��ب 
 و تجارتش��ان مي گیرند، به  طرف نا 
امني و اضط��راب درون مي روند و 

از حّج  ابراهیم��ي ب��از مي مانن��د. 
چه خوب اس��ت ک��ه حاجی در 
این م��دت کوتاه از تعلق��ات مادي 
دس��ت شس��ته، مناس��ک ح��ج را 
فق��ط با یاد خدا و توج��ه به قیامت 
س��پري کند، و از اعمال روح بخش 
ح��ج، درس بگی��رد؛ درس اخاص، 
تس��لیم، وفاداري، قطع عایق مانع 
از عبادت، صف��ا و یکرنگي،  توجه به 
قیامت، جهاد با نفس، مؤدب ش��دن 
به آداب اسامي... تا پس از بازگشت 
از سفر، سرمشق و الگوي حسنه اي 

براي خانواده و دیگران شود.

پرهیز از ناسازگاري
انس��ان  ه��ر چه  ق��وي  باش��د باز 
ممكن  است  اشتباهات، نارسایي ها، و 
مشكات  در كارش  پدید آید، از این  رو 
كم  حوصلگي، بهانه گیري  و ناسازگاري  
در این گون��ه  موارد، امري  ناپس��ند و 
خاف  مروت  اس��ت. ناس��ازگاري  آن 
چنان  مذموم  است  كه  رسول خدا)ص ( 
فرم��ود: »اگ��ر ناس��ازگاري  در پیش  
روي  مردم  مجس��م  شود، هیچ  چیزي  
از آفریده هاي  خداوند، از او زش��ت تر 
نخواهد بود«. در چنین  مواردي  با صبر 
و حوصله  و درایت  و با تذكر ناصحانه  

مشكات  را حل  نمایید.
ز خاك  آفریدت  خداوند پاك 

 پس  اي  بنده  افتادگي  كن  چو خاك 
حریص  و جهانسوز و سركش  مباش

  زخاك  آفریدنت  آتش  مباش 


