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هفت��ه دف��اع مقدس، ی��ادآور 
دوران پ��ر افتخاری اس��ت که 
ایران در سخت ترین  اس��ام و 
ش��رایط تاریخی مورد هجومی 
همه جانبه و ناجوانمردانه واقع 

شده بود.  ادامه در صفحه 3 

مسئول برگزاری مراسم دعای کمیل در مدینه منوره 
گفت: اولین مراسم دعای کمیل ساعت 21 و 30 دقیقه 
امشب در محل بین الحرمین آغاز می شود و در ساعت 

22 و 30 دقیقه به پایان خواهد رسید.
مجید آخوندزاده با تأکید ب�ر اینکه زائران باید 

تا س�اعت 21 خود را به محل برگزاری مراس�م دعا 
برسانند گفت: از مدیران محترم کاروان ها خواسته  
ش�ده امش�ب غذا را زودتر توزیع کنن�د تا زائران 
بتوانند به موقع خود را به محل مراسم دعای کمیل 

برسانند.                                                    11 

دیدار رئیس بعثه حج الجزایر
با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی

 4  

امداد و راهنمایي
 زائران در حج تمتع

 شبانه روزي شد         10 
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مقام معظم رهبری
فرصت حج، فرصت ورود یك انسان در فضای بیكرانه ی معنویت 
است؛ از البه الی زندگی معمولی خودمان با همه ی آلودگی هایش، 
با همه ی اشكاالتش، خودمان را بیرون مي كشیم و به فضای 
صفا و معنویت و تقرب الی اللهَّ و ریاضت اختیاری مي رویم. 
   خطاب به کارگزاران حج1387

zaer newspaper

اینجا،
 بهشت روی زمین است

 6  

توصیه های مهم درباره
 برگزاری دعای کمیل در جوار بقیع

معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

  سرمقاله
 دکتر محسن اسماعیلی

شماره 
8

جانبازان در کنار احد
جانب�ازان حاضر در مدینه منوره به ی�اد جانبازی های پیامبر 
اس�ام و ی�اران گرام�ی اش در راه دین مهربان�ی و با تجدید 
خاط�ره روزهای حماس�ه و دفاع از مکان های مقدس مدینه، ش�هر 

پیامبر، بازدید کردند.
زیارت دوره در مدینه منوره که با دیدار زایران از  کوه احد آغازی حماسی 
دارد شاید بیش از همه برای کسانی شوق انگیز و گواراست که در همین راه 

گام نهاده باشند و جهاد برای دفاع از حقایق را تجربه کرده باشند.
پی�ش  را  جانب�ازان  از  ت�ن  چن�د  ک�ه  ب�ود  همی�ن ش�وق  ش�اید 
ب�ود.   کش�انده  دارالرحم�ه  هت�ل  مقاب�ل  ب�ه  مق�رر  س�اعت   از 
رحیم علیزاده دیبکی، صمد تیز قدم غازانی، و عباس خداوردی از پیش از 
ساعت هفت صبح با همراهشان مقابل در هتل ایستاده اند. هنوز بقیه نیامده اند 
 و اگر  سکوتشان را نمی شکستم شاید کمتر میل به سخن گفتن می داشتند. 
همس�ر آقا رحیم،  قدری آن طرف تر ایس�تاده و گاهی برای انجام کاری که 
رحیم از او خواس�ته وارد هتل می شود و بر می گردد. اهل ماکو در آذربایجان 
غربی اس�ت. جانباز قطع نخاعی 70درصد اس�ت و برای بار اول است که با 

همسرش به سرزمین وحی مشرف شده. 
  می پرس�م مگر در جبهه به ش�ما حاجی نمی گفتند؟! می 
خن�دد و می گوی خیر ، به من نم�ی گفتند. چیزی به زبان 
ترک�ی به همس�رش می گوید و بعد رو ب�ه من می گوید: 
وقتی به خانه جدیدمان آمده بودیم همسایه مان مدام 
به من می گفت حاجی و من می گفتم که هنوز حاجی 
نش�ده ام تا اینکه این حج نصیبمان شد و آمد 
 و گف�ت دی�دی گفتم ش�ما حاجی هس�تی؟!

صمد تی�ز ق�دم غازانی هم با همس�رش از 
مش�هد آمده.                                  2 



  جانبازان در کنار احد

ادامه از صفحه اول 
عباس خداوردی جانباز دیگری اس��ت که با پس��رش 
آنسوتر ایستاده و منتظر جانبازان دیگر است. می گوید 
قبل از انقاب برای حج ثبت نام کرده بود و با دو هزار 

تومان سال 63 یک بار به حج مشرف شده است.
کم کم بقیه جانبازان از راه می رسند و اتوبوس 
ها راه می افتند. در اتوبوسی که ما هستیم همین 

که می نشینند روضه را آغاز می کنند.  
محمد حسین هاشمی سرپرست کاروان تاکید 
م��ی کند ممکن اس��ت به دالیلی ام��کان تجمع را 
در احد ندهند اما خوش��بختانه این اتفاق نمی افتد 
و جانب��ازان بع��د از س��خنرانی حاج س��ید محمد 
حس��ن عل��وی گرگانی روحان��ی خوش��رو کاروان 
یک دل س��یر به یاد همرزمان و آش��نایان و کسانی 
ک��ه التم��اس دعا داش��ته ان��د روضه حمزه س��ید 
 الش��هدا عموی پیامبر می خوانن��د و دعا می کنند.
روحانی کاروان در سخنرانی اش به بیان پندها وعبرت 
های احد برای مس��لمانان پرداخ��ت. محمد هنرور 
یکی از جانبازانی که هنگام عزیمت به منطقه احد در 
اتوبوس دچار درد شدید پا شده بود را می بینم که به 
همراه همسرش آرام محو تماشای اطراف است. می 
 پرسم بهتر شدید؟ لبخنی به نشانه رضایت می زند.
دکتر محمد روس��تا نژاد پزشک همراه جانبازان که 
در اتوبوس مشغول رسیدگی به محمد بود می گوید 
جانب��ازان قطع نخاع گاهی انتهای عصب های قطع 
شده ش��ان درد ش��دیدی می گیرد که البته پمپ 
های ضد دردی که در شکمشان است مسکن را به 
بدنش��ان تزریق می کند اما گاهی هم باید ماساژ را 
همراه کرد. او می گوید دو کاروان شامل 80 جانباز 
قطع نخاع و دو چشم آسیب دیده امسال با همراهان 
خود به سرزمین وحی مش��رف می شوند که گروه 
اول 29 ش��هریور وارد مدینه شدند و کاروان دوم 6 

مهر می رسند. 
دی��دار جانب��ازان در ذوقبلتی��ن فق��ط محدود 
به گش��ت و گ��ذار جانبازان در اطراف مس��جد می 
ش��ود. ذوقبلتین مسجدی اس��ت که در آن پیامبر 
هن��گام نم��از خوان��دن به س��وی بی��ت المقدس 
 مام��ور ب��ه تغییر قبل��ه به س��وی مکه می ش��ود.
مسجد قبا مقصد بعدی کاروان جانبازان است. یکی 
از جانبازان با عصا سوار اتوبوس می شود و کنار من 
می نش��یند.  نامش س��ید علی سید غامی است و 
بار دوم اس��ت که به حج تمتع می آید. در شلمچه 

مجروح شده. 
با خنده می گوید ای��ن را بنویس که مردم فکر 
نکنند ما را مجانی به حج می آورند:  من و همسرم 
 26 میلی��ون تومان هزینه س��فر پرداخت کرده ایم.

به مسجد قبا که می رسیم مسافران هرکدام به شوق 
ادای نماز در مس��جدی که فضیلت نماز خواندن در 
آن به اندازه یک عمر مفرده اس��ت می شتابند. حاج 
آقا علوی، درباره مساجد سبعه می گوید مسجد فتح، 
مس��جد سلمان فارسی، مسجد علی ابن ابی طالب، 
مس��جد فاطمه، مسجد عمر و مسجد ابوبکر در کنار 
مسجد ذوقبلتین  مساجد سبعه را تشکیل می دهند 
که در منطقه خندق واقع ش��ده اند. اتوبوس جانبازان 
در مساجد سبعه توقف کوتاهی دارد و جانبازان بدون 
پیاده ش��دن از آن توضیحات ح��اج آقا علوی را درباره 
این مساجد می شنوند.  نماز ظهر نزدیک است و زمان 
برگشتن است. مدیر کاروان تاکید می کند که سریعتر 
حرکت کنند تا نماز را در مسجد النبی)ص( بجا بیاورند.  
کاروان جانبازان هش��ت س��ال دفاع مقدس به سمت 
مس��جد پیامبر حرکت می کند تا با نماز جماعت در 
این مسجد یک بار دیگر پس از 14 قرن یادآوری کند 
که  “توحید “ و”نماز” به عنوان پیام پیامبر رحمت و 

مهربانی هنوز در تاریخ جاری است.  

پیام تبریک دکتر روحاني به مناسبت روز ملي عربستان
دکتر حس��ن روحاني در پیامي فرا رسیدن روز ملي عربستان را به پادشاه، 
دولت و ملت این کش��ور تبریک گفت. در پیام دکتر روحانی خطاب به ملک 
عبداهلل پادش��اه عربستان آمده است: امیدوارم در پرتو وحدت و همدلي و 
با بهره گیري از مش��ترکات عمیق دیني، فرهنگي و تاریخي دو ملت، ش��اهد 

گسترش روز افزون همکاري هاي برادرانه میان دو کشور باشیم.

دیدار

تاكید بر ض�رورت توجه و 
تدب�ر در ق�رآن كریم در 

مراسم حج 
اعضاي كاروان نور متش��كل 
از 21 نف��ر ازقاری��ان و حافظان 
ق��رآن كری��م صب��ح ام��روز با 
نماینده ول��ي فقیه در امور حج 

و زیارت دیدار و گفتگو كردند.
تاوت دلنشین آیات نوراني 
ق��رآن كریم زین��ت بخش این 
دی��دار بود.آقاي قاضي عس��كر 
نماینده ولي فقیه و سرپرس��ت 
حج��اج ایران��ي ب��ا اش��اره ب��ه 
معظ��م  مق��ام  رهنموده��اي 
رهبري، در م��ورد توجه و تدبر 
در آیات قرآن كریم در موس��م 
حج اظهار داشت: حضور كاروان 
قرآن��ي در مراس��م ح��ج باعث 

خرسندي و شعف است.
مقام معظم رهبري نسبت به 
تاوت و تدب��ر و ترویج فرهنگ 
ق��رآن در حج اهتم��ام ویژه اي 
دارند و امیدواریم امسال نیز به 
گونه اي عمل كنیم كه رضایت 
ایشان جلب و منویات معظم له 

تحقق پیدا كند.
وي با اش��اره ب��ه كاهش 20 
درصدي ظرفیت زائران حج تمام 
كشورها گفت: با توجه به كاهش 
سهمیه از یك سو و 20 سال در 
نوبت بودن مردم براي سفر حج از 
س��وي دیگر ،تعدادي از نیروها از 
جمله از كاروان قرآني را برخاف 
میل خ��ود كاه��ش دادی��م كه 
امیدواریم با حل مشكل و افزایش 
سهمیه حجاج بتوان كمبود ها را 

جبران كرد. 
نماینده ولي فقیه و سرپرست 
حج��اج ایران��ي توجه ب��ه قرآن 
در حج را بس��یار مهم و اساس��ي 
دانس��ت و گفت :مك��ه و مدینه 
محل نزول قرآن اس��ت. تاوت و 
توجه به قرآن در سرزمین وحي 
حال وهواي دیگري دارد لذا باید 
زائرن را بیش از پیش به تاوت و 

تدبر در قرآن ترغیب كنیم .
 وي ق��رآن كریم را وس��یله 
هدایت عموم مسلمانان و مردم 
وگفت:  خوان��د  سراس��ر جهان 
ق��رآن ن��ور و وس��یله هدایت و 
ش��فاي دردهاي روحي و رواني 

انسان ها است.
       ادامه درصفحه 11 

روحانی 
خوشروی 

کاروان یک 
دل سیر به 

یاد همرزمان 
و آشنایان 

و کسانی که 
التماس دعا 

داشته اند 
روضه حمزه 
سید الشهدا 

عموی پیامبر 
می خواند و 
دعا می کند
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او جانباز ضایعه مغزی 70 درصد است که در شلمچه مجروح شده. می گوید من اینجا بیشتر 
غربت دیدم. غربت اهل بیت )ع(. به خصوص وقتی این غربت را با شکوه حرم امام رضای 

خودمان مقایسه می کنم دلم می گیرد.

گـــــــزارش



پاسداشت ایثارگران دفاع مقدس 
ادامه از صفحه اول

برابر قد برافراشته  آن روزها دشمن در 
ب��ود و می خواس��ت در ش��رایطی ک��ه ب��ه 
می دانس��ت،  فرصت  بهتری��ن  خ��ود  خیال 
نام و یاد اس��ام انقابی و ایران اس��امی 
را ب��رای همیش��ه از خاطره ها مح��و کند. 
ام��ا »َوَمَك�رُ وا َوَمَك�رَ  اللهَّ��ُه َواللهَّ��ُه َخْیرُ  

اْلَماِكرِ ی�َن...«
ی��ی،  تنها و  ری  دش��وا دوران  آن  در 
ز آن جنگ  ن��ی پی��دا ش��دند ک��ه ا مردا
و  ناخواس��ته، گنج��ی جاودان س��اختند 
خ��ود نیز به س��تارگان درخش��ان تاریخ 
ب��ه هن��گام  ن��ان ک��ه  آ تبدی��ل ش��دند. 
ا  ر و ج��ان خود  کرده  کاری  ف��دا خط��ر 
منی��ت دیگران س��پر  ب��رای س��امت و ا
و  عزی��ز  فرهنگ��ی  ه��ر  در  می کنن��د، 

ارجمن��د هس��تند.
ش��هیدان و ایثارگ��ران، اف��زون بر همه 
عظمتی ک��ه از نگاه دیگران دارند، در نظر 
م��ا از فضیلت و عظم��ت جهاد در راه خدا 

نی��ز برخوردارن��د.
فرج��ام  چ��ه  خ��دا،  راه  در  جه��اد   
فاتحان��ه در  بازگش��ت  و  پی��روزی  نی��ک 
نیک  به فرج��ام  باش��د و چه  پی داش��ته 
منجر ش��ود )سوره  یعنی ش��هادت  دیگر، 
52(، ارزش��ی بی نظیر و دری از  توبه، آیه
درهای بهش��ت و رحمت خدا است که به 
فرم��وده امیر مجاهدان، علی علیه الس��ام 
در نهج الباغ��ه، تنه��ا ب��ه روی بن��دگان 

خاص او باز می ش��ود.
ه  ر ب��ا ر د ع(  ( عل��ی  ن  میرمومن��ا ا
حدیث   ، خ��دا ه  ا ر ن  من��دگا ز ر ل��ت  منز
نقل  )ص(  خ��دا  رس��ول  ز  ا ا  ر مفصل��ی 

م��ی فرماین��د.
در آن حدیث، پیامبر خدا درباره ارزش 
و ث��واب کاری ک��ه رزمن��دگان می کنن��د، 
چنی��ن توضیح داده ان��د. از آن هنگام که 
او تصمی��م به ش��رکت در جبهه می گیرد و 
خداون��د برائت از جهنم را به او می دهد تا 
موقعی که به ش��هادت می رس��د و خداوند 
به او بش��ارت می ده��د که آنچ��ه برای او 
آماده کرده اس��ت را نه چشمی دیده است 
و نه گوش��ی شنیده است و نه به فکر کسی 
خطور کرده اس��ت...، تا آنجا که خداوند به 
هنگام ش��هادت او می گوید: من جانش��ین 
وی در خان��واده اش هس��تم؛ هر کس آنان 
را خوش��نود کند مرا خشنود کرده است و 
ه��ر کس آنان را ناراح��ت کند مرا ناراحت 

کرده اس��ت.

آمار حجاج ایراني به مرز ۲8 هزار نفر رسید
تا پایان چهارش��نبه 3 مهر م��اه، 2۷ هزار و 80۵ زائر 
ایران��ی از 1۷ ایس��تگاه پ��روازي به عربس��تان وارد 
ش��دند. تعداد زائران در مدینه نیز 14 هزار و 483 

نفر است.

z a e r n e w s . c o m
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سرمــــــــــــقاله

چه فرصت هایي در موسم حج براي ارتقاي حس وحدت اسامي در اختیار مسلمانان 
كشورهاي مختلف قرار دارد؟

حضور فش��رده و میلیوني مس��لمانان در مكاني واحد و در خال محدوده زماني خاص و انجام 
اعمال به ش��كل یكس��ان و واحد ، با لباس متحد الش��كل و ش��عارهاي همگون و اجراي مناسك و 
دستورالعملهاي منتج به تقویت ابعاد معنوي و روحي شركت كنندگان ، تمامًا حاكي از بیان ظرفیت 
موسم حج در تقویت روابط في مابین و حل مشكات جهان اسام است . امروز جهان اسام دچار 

مشكات فراواني است و فرهیختگان امت اسام بهترین زمان را براي حضور و ایفاي نقش دارند.
كش�ورهاي اس�امي چگونه مي توانند از ظرفیت موس�م حج براي تقویت روابط في 

مابین و حل مشكات جهان اسام بیش از این سود ببرند ؟
در آموزه هاي دیني مس��لمانان ، منافع حج در امور مختلف ش��مرده شده و غیر قابل انكار است 
و ع��اوه ب��ر آثار مادي ، آثار معنوي و عرفاني آن ماندگار و مثال زدني اس��ت . در این میان فواید و 
آثار سیاسي و اجتماعي حج از جایگاه ویژه اي برخوردار است كه در سایه همبستگي و وحدت امت 

اسامي قابل دسترسي است .
مسلماناني كه توفیق تشرف به سرزمین وحي و حضور در موسم حج را دارند چگونه 
مي توانند اهتمام خود در زمینه زدودن تصویر منفي از جهان اسام را نشان دهند ؟ در 

این زمینه رعایت چه مواردي به زائران ایراني توصیه مي كنید ؟
توصیه هاي اكید پیامبر عظیم الشان اسام )ص( درخصوص رعایت اخاق و حسن سلوك و در 
عین حال ارتباط تنگاتنگ با زائران دیگر بسیار راهگشاست . ولذا مسلمانان در این مراسم جهاني با 
اخاق نیكو و برخوردهاي برادرانه و در عین حال هوشمندانه نسبت به وقایع و اتفاقات جهان اسام 
آگاهي هاي خود را افزایش دهند تا در بازگش��ت به موطن خویش منش��اء اطاع رساني دقیقي به 
سایرین باشند . ضمنًا در امر نظافت اماكن مقدسه و شوارع آن خصوصًا در ایام تشریق كوشا باشند 

زیرا رفتار محیط زیستي مسلمانان همواره مورد توجه رسانه هاي بین المللي است .
نق�ش زائ�ران تحصیلك�رده و زبان دان كه از كش�ورهاي مختلف به س�رزمین وحي 

مشرف مي شوند ، در بسط بعد سیاسي حج ، چگونه قابل توصیف است ؟
و  نظ��ر  تب��ادل  ب��راي  زم��ان  تری��ن  مناس��ب  و  م��كان  بهتری��ن  ح��ج  جهان��ي  كنگ��ره 
 . اس��ت  اس��امي  كش��ورهایي  هم��ه  از  كنن��ده  ش��ركت  مس��لمانان  س��ازنده  گفتگ��وي 
 هرچ��ه س��طح معلوم��ات و زب��ان خارج��ي آن��ان باالت��ر باش��د ، ای��ن مه��م بهت��ر و مفیدت��ر 
انجام مي شود . علیرغم توسعه امر اطاع رساني و تنویر افكار عمومي ، بدلیل ماحظات سیاسي و 
یا وابس��تگي بس��یاري از آنها به كانونهاي قدرت استكباري و صهیونیستي ، ضرورت گفتگوي چهره 

به چهره مسلمانان از اهمیت باالئي برخوردار است كه تحقق آن در موسم حج فراهم مي باشد .
با توجه به اینكه موسم حج فرصتي براي دید و بازدید نخبگان اسامي است سیماي 

حج را از منظر این نوع ارتباطات چگونه تفسیر مي كنید ؟ 
دید و بازدید نخبگان جهان اسام فرصت مغتنمي است تا آنها از نزدیك در جریان وقایع جهان 
اس��ام قرار گیرند . امروز جهان اسام در وضعیت خوبي نیست و نخبگان مي بایست نقش تاریخي 

خود را بر عهده گرفته و با توصیه به وحدت وارد عمل شوند .

دکتر محمد رضا باقری معاون امور 
بین لملل بعثه مقام معظم رهبری در 
گفتگویی با نشریه زائر نقش تاریخی 

نخبگان جهان اسالم را در حج برای 
ایجاد وحدت برشمردند که متن این 
مصاحبه از نظر گرامی شما می گذرد

نق�ش  تاری�خی 
نخ�بگان ج�هان 
اس�الم در ح�ج

گفـــــــتگو



امام سّجاد  )ع( فرمودند: 
ح��ق حج آن اس��ت كه بدان��ی حج، درآمدن به آس��تان اله��ی و گریز از 
گناهانت به س��وی اوس��ت و پذیرش توبه و ادای تكلیفی كه خداوند بر 

تو واجب ساخته، بواسطه آن است.

دریچه اي به فقه
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حك�م بس�مله )بس�م اهلل 
الرحمن الرحیم( در نماز

الف( مذهب امامیه:
از نظر مذاهب امامیه بسمله، آیه 
اي از سوره فاتحه الكتاب است 
و نخوان��دن آن موج��ب بطان 
نم��از میش��ود و در نمازه��اي 
جهریه مثل نماز صبح و مغرب 

و عشاء بلند خوانده میشود.
ب( سایر مذاهب:

حك��م بس��مله در مذه��ب 
ش��افعیه نظیر امامیه است، اما 
در مذه��ب حنفیه بس��مله اگر 
چه جزء قرآن اس��ت ولي جزئي 
از س��وره فاتحه الكتاب نیست و 
خواندن آن ب��راي امام جماعت 
یا كس��ي كه ف��رادا نماز خود را 
به جا میآورد، به صورت آهسته 
و سّري سنت اس��ت و بهتر آن 
اس��ت كه بخواند ولي ترك آن 

نماز را باطل نمي كند.
نی��ز  حنبلی��ه  مذه��ب  در 
ب��ه صورت  بس��مله  خوان��دن 
است  و سّري س��نت  آهس��ته 
ولي جزء سوره حمد محسوب 

نمیشود.
اما به نظر مالكیه بس��مله 
)نافله(  مستحب  نمازهاي  در 
جایز اس��ت ولي در نمازهاي 
ن��دن  خوا )واج��ب(  فریض��ه 
اس��ت  مكروه  گرچه  بس��مله 
نّیتش  نمازگ��زار  اگ��ر  ول��ي 
آن باش��د ك��ه مخالف��ت ب��ا 
در  باشد،  نداش��ته  س��ایرین 
ای��ن صورت به طور آهس��ته 
را  خوب اس��ت ك��ه بس��مله 

قرائ��ت كن��د.
نتیجه گیري:

از آنچه گفته ش��د، مي توان 
نتیجه گرفت خواندن بسمله در 
نماز در نظر اهل س��نت ولو به 
صورت آهس��ته واجب یا سنت 
اس��ت و لذا معمواًل آن را ترك 

نمي كنند. 
در همی��ن زمین��ه گفتني 
است اهل س��نت هم همانند 
ش��یعیان قب��ل از ش��روع به 
اس��تعاذه  حم��د،  ن��دن  خوا
)اعوذب�الل من الش�یطان 
زبان جاري  به  را  الرجی�م( 

مي كنند.

اخـــبار حـــج

حجت االسام و المسلمین سید علی قاضی عسکر، 
شرایط امروز جهان اسام را تاسف بار خواند و گفت: 
با فتنه دشمنان هر روز در یکی از کشورهای اسامی 
درگیری و کشتار صورت می گیرد و هدف دشمنان 
از گس��ترش ناآرامی ها در جهان اسام، جلوگیری 
از اقتدار مسلمانان و تضعیف جوامع اسامی است.  
وی اختاف طائفه ای و مذهبی را سم مهلکی برای 
کشورهای اسامی دانست و افزود: کشورهایی چون 
الجزایر و جمهوری اسامی ایران که سابقه انقابی 
درخشانی دارند باید در توسعه وحدت جهان اسام 

پیشگام باشند.
سرپرس��ت حج��اج ایران��ی اف��زود: جمهوری 
اس��امی ایران آمادگی دارد با گسترش ارتباطات 
و تبادل هیات های مختلف میان دو کش��ور، قدم 
های ج��دی برای تحکی��م وحدت مس��لمانان و 

تعمیق مناسبات با الجزایر بردارد.
وی ب��ه تحرکات تروریس��تی تکفی��ری ها در 
برخی کش��ورهای اس��امی اش��اره کرد و گفت: 
متاسفانه تروریست های وابسته به استکبار به نام 
اسام دست به کشتار و جنایت می زنند و چهره 

اسام و مسلمانان را خدشه دار می کنند. 
وی خط��اب به هیات الجزایری گفت: ش��ما و 
ما که هزاران ش��هید را برای اس��تقال و آزادی و 
اعتای اسام هدیه کرده ایم نباید اجازه دهیم که 
از اس��ام که دین ترحم و زندگی است مسالمت 

آمیز است چهره ای خشن به دنیا معرفی شود. 
حجه االس��ام و المس��لمین قاضی عسکر به 
همکاری های دو کشور در زمینه حج اشاره کرد و 

گفت: جمهوری اسامی ایران و الجزایر می توانند 
با تبادل تجربی��ات همکاری های خود را در امور 

حج و زیارت گسترش دهند. 
احم��د س��عیدی رئیس بعثه ح��ج الجزایر در 
مدینه منوره با اباغ س��ام وزیر حج و اوقاف این 
کشور به نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و 
سرپرست حجاج ایرانی گفت: با وجود توطئه های 
مختلف دشمنان اسام، جمهوری اسامی ایران و 
الجزایر به اسام واقعی که اسام رحمت و محبت 

است پایبند هستند.
وی افزود: حج نماد اصلی تحقق اتحاد مسلمین 
علیه دشمنان مشترک است و مسلمانان باید از این 
فرصت برای تحکیم صفوف خود به بهترین ش��کل 
اس��تفاده کنند. رئیس بعثه حج الجزایر در مدینه با 
اش��اره به موضع این کشور برای تحقق وحدت امت 
اسامی گفت: معتقدیم که این مرحله گذر پایان می 

یابد و فتنه گران نابود خواهند شد. 
شیخ حس��ین بوالقوث رئیس هیات افتای بعثه 
ح��ج الجزایر نیز طی س��خنانی گفت: ملت انقابی 
الجزایر مانند ملت مسلمان ایران تاش های زیادی 
در جهت مقابله با فتنه گران داشته است و مسلمانان 
باید به دش��منان اجازه نفوذ در میان صفوف خود را 
ندهند. وی افزود: دش��منان اسام تاش می کنند 
که ما را از هدف اصلی خود که آزادی قدس شریف 
است منحرف کنند اما در این راه موفق نخواهند شد. 
ش��ایان ذکر است همه س��اله دیدار وزیر حج 
و اوقاف الجزایر با نماینده ولی فقیه و سرپرس��ت 

حجاج ایرانی در مکه مکرمه برگزار می شود. 

دیدار رئیس بعثه حج الجزایر
با نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی
احمد سعیدی، رئیس بعثه حج الجزایر در مدینه منوره با نماینده ولی فقیه در امور حج 

و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی دیدار کرد. در این دیدار که عصر سه شنبه دوم 
مهرماه در بعثه مقام معظم رهبری صورت گرفت بر ضرورت تحکیم وحدت امت اسالمی 

و افشای توطئه های عوامل وابسته به دشمنان اسالم برای تضعیف مسلمانان تاکید شد. 

 سرپرست 
حجاج 

ایرانی افزود: 
جمهوری 

اسالمی ایران 
آمادگی دارد 

با گسترش 
ارتباطات و 

تبادل هیات 
های مختلف 

میان دو کشور، 
قدم های 

جدی برای 
تحکیم وحدت 

مسلمانان و 
تعمیق مناسبات 

با الجزایر 
بردارد

رئیس مركز پزشكي حج و زیارت خبر داد:
آمادگي كامل بیمارستان مكه در ارائه خدمات به زائرین

دكتر سید علي ریاض با بیان این موضوع كه به طور 
معمول بیمارس��تان مكه كمي دیرتراز بیمارستان مدینه 
راه ان��دازي مي گردد، گف��ت: حجم كار در مكه بس��یار 
وس��یع تر است و سطح عملیات ازوسعت و حجم باالتري 
یرخوردار اس��ت و با تاش ش��بانه روزي پرسنل اعزامي 
مركز پزش��كي به بیمارستان، هم اكنون این بیمارستان 
از آمادگي كامل در رائه خدمات به زائرین محترم است.

رئیس مركزپزشكي حج و زیارت جمعیت هال احمرافزود: 

راه اندازي چنین بیمارستانهایي آنهم در این سطح كه به صورت 
فصلي ارائه خدمات مي دهند پیچیدگي هاي خاص خود را دارد 
و چون ایام حج در مباحث مدیریت بحران در بخش تجمعات 
انب��وه قرار مي گیرد، این بیمارس��تان باید ب��راي مقابله با 
بحرانهاي ناخواسته و مدیریت آن به منظور كاهش عوارض 
و تبعات ناش��ي از آن آمادگي داشته باشد كه به حمد خدا 
این تمهیدات در بیمارستان هاي مكه و مدینه مركز پزشكي 

حج و زیارت انجام گردیده است. منبع: درآمدی بر فقه مقارن



z a e r n e w s . i r
پیامبر خدا )ص( فرمودند: 

ب��ه حِج خانه خ��دا بروید؛ زیرا حج، گناه را می ش��وید، 
همچنانكه آب ، چرك را.

استغفار معطرتان می کند

ت��ا درون خود را به خوبی نشناس��یم، راهی 
برای اصاح اخاق نخواهیم یافت. در مسائل 
اخاقی، خداوند یک سلس��له سرمایه هایی را 
بعن��وان » َفَأْلَهَمَها ُفُجورَ َها َوَتْقَواَها« داده 
است و این گرایش و یا گریز را هم در وجود 
م��ا قرار داد ک��ه چه چیز خ��وب و چه چیز 

بد اس��ت.
معن��ای آیه فوق این نیس��ت که خدا به ما 
فهمان��د که ع��دل، صدق، حق خوب اس��ت و 
کذب و ظلم بد، بلکه معنای آن این اس��ت که 
خدای سبحان طوری ما را آفرید که فطرتا به 
س��مت صلح و عدل گرایش داریم و همچنین 

فطرتا از ظلم و ستم گریزانیم.
ذات اقدس اهلل یک سلس��له سرمایه های 
اله��ی را که ادراک بدیهیات اس��ت به ما داد 
ت��ا به وس��یله آن مباحث نظ��ری را درک و 
کس��ب کنیم. در مس��ائل اخاق��ی نیز یک 
گرایش هایی را به م��ا داد که می فهمیم چه 
چیز حق و چه چیز باطل اس��ت. در مباحث 
علمی نیز به یک س��و گرایش داریم و از یک 

س��و نیز گریزانیم.
م��ا ب��ا بدیهی��ات مش��کل ب��ود و نب��ود 
جهان بین��ی را حل می کنیم، ب��ا » َفَأْلَهَمَها 
ُفُجورَ َه�ا َوَتْقَواَها« مش��کل اخاقی را حل 
می کنی��م و تا از درون خود باخبر نباش��یم، 

راه��ی ب��رای اص��اح اخ��اق نداری��م.
برای اصاح اخاق نباید دو روش و عمل را 
فراموش کرد، اول اینکه در زورآزمایی تس��لیم 
ش��هوت و غضب نش��ویم و دوم اینکه حال که 
دس��ت و پای عقل عملی باز اس��ت کوش��ش 
کنی��م ک��ه عقلی عمل��ی را خودکف��ا کنیم و 
خ��ود آن همه چی��ز را بفهمد و نیازی به عقل 
نظری و حوزه و دانشگاه نداشته باشد، منتهی 
باید توجه داش��ت که ای��ن فهمیدن با تصور و 
تصدیق نیس��ت و این عقل عملی که در درون 
ما است خود آن چشم پیدا می کند و مشاهده 

می نماید.
که  ریم  ندا چ��اره ای  اخ��اق  در  م��ا 
ی��ن بخ��ش باش��یم، معنای��ش  مواظ��ب ا
ریم  ز درس ک��م بگذا ی��ن نیس��ت ک��ه ا ا
ندن  کنی��م، درس هم خوا رهایش  ی��ا  و 
عبادت  آن  تعلیم  و ه��م  آن، ه��م گفتن 
ین  ی��د توجه داش��ت که ا م��ا با اس��ت، ا
درس و بحث ما به آن اطمینانی نیس��ت 
ز ماها در کهنس��الی دچار  چ��ون خیلی ا

فراموش��ی می ش��ویم.
انسان باید خود را با استغفار معطر کند، گناه 

لجن و بدبو است.

آیت اهلل جوادی آملی
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محمدحسین قرني

سلسله مقاالت ذوقي پیرامون »شب های چهل گانه« )3(

موسی به میقات آمد
َوَواَعْدَنا ُموَسٰی َثاَلِثیَن َلْیَلًة َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشرٍ  َفَتمَّ ِمیَقاُت رَ بِِّه َأرْ َبِعیَن َلْیَلًة

واژه نبي از ماده نبأ به معناي خبر و جمع آن انباء به معناي اخبار و نبي به معني خبیر 
و آگاه اس��ت اما حقیقت نبوت را اهل ذوق جوه��ر ارتباط با عالم اِله تعبیر مي كنند و 
قالب آن را وحي مي خوانند و آن به حس��ب تحقیق ذات مراتب و مش��كك است. یك 
مرتبة از وحي به حیوانات هم مي ش��ود. خداي تعالي درباره زنبور عس��ل مي فرمایند: 
»َوَأْوَحٰى رَ بَُّك ِإَلى النهَّْحِل« پروردگار تو به زنبور عس��ل وحي كرد و مهندس��ي سازة 
مس��دس در هندسه فضایي نه مسطحه آن هم در شكل انبوه كه پیچیده ترین اشكال 
و اجرام هندس��ي مي باش��د زنبور عسل در دانش��گاه وحي آموخته است. مرتبه دیگر 
وحي به انس��ان هاي غیر نبي اصطاحي هم مي شود. خداي تعالي درباره مادر موسي 
كلیم مي فرمایند:»َوَأْوَحْیَنا ِإَلٰى ُأمِّ ُموَسٰى َأْن َأرْ ِضِعیِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْیِه َفَأْلِقیِه ِفي 
وُه ِإَلْیِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمرْ َس�ِلیَن«. ما به مادر  اْلَیمِّ َواَل َتَخاِفي َواَل َتْحَزِني ِإنهَّا رَ ادُّ
موس��ي وحي كردیم فرزندت را ش��یر ده و اگر بر او نگراني و مي ترسي به دل رود نیل 
رهایش كن. این هم مرتبه اي از وحي اس��ت كه به مادر موس��ي مي شود و این وحي 
هم آنقدر ش��فاف و روش��ن است كه مادر فرزندش را براس��اس آن به دل رود نیل رها 
مي كند. مرتبه س��وم از وحي و نبوت به حس��ب روایات در رویاي صادقه است. گرچه 
خود آن هم مراتبي دارد و كاشفیت آن از متن واقع متفاوت است. استاد الهي آیت اهلل 
حسن زاده آملي دام ظله مي فرمودند: درجه كاشفیت خواب از واقع به درجه مراقبت 
اف��راد و طهارت نفوس دارد و در رس��اله هزار و یك نكت��ه آورده اند كه مرحوم عامه 
طباطبایي مي فرمودند: هر وقت روزها مراقبتم ش��دیدتر مي شد تمثاتم در شب زالل 
تر مي گشت و به عهده اهل عرفان كه مي گویند اول چیزي كه نصیب سالك مي گردد 
خواب هاي خوش و شیرین است تا در ادامه به بیداري هاي شیرین تر تبدیل مي گردد.

یك صبح به اخاص بیا بر در ما
گر كام تو بر نیامد آنگه گله كن

كه حضرت ایش��ان مي فرمودند: چرا صبح، ش��ب بیا آغوش باز است و منادي تا به 
صبح فریاد هل من تائب و هل من مستغفر گوش فلك را كر كرده است. لذا:

یك شام به اخاص بیا در بر ما
گر كام تو بر نیامد آنگه گله كن

در كتب حكمي و كامي و در صحف عرفاني در گذش��ته بحث نبّوات و منامات را 
یك جا مطرح مي كردند و یكي از تفاوت هاي نبي و رس��ول را در ارتباط آنها با ملك 
وحي در خواب و بیداري مي ش��مردند. و اما در باب نبوت اصطاحي هم مي دانید كه 
انبیاء الهي یكسان نیستند و درجه ارتباط آنها با عالم اِله متفاوت است.  »ِتْلَك الرُّ ُسُل 

ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلٰى َبْعٍض«. َفضهَّ
ب��ا این مقدمه بحث نبوت كلیمي را عنوان مي كنی��م. از موضوعاتي كه در اربعین 
كلیمي براي موس��ي كلیم علي نبینا و آله و علیه الس��ام رخ داده است موضوع تجلي 
ا َجاَء ُموَس�ٰى ِلِمیَقاِتَن�ا َوَكلهََّمُه رَ بُُّه َقاَل رَ بِّ  اس��ت. خداي تعالي مي فرمایند: »َوَلمهَّ
َأرِ ِن�ي َأنُظرْ  ِإَلْیَك َقاَل َل�ن َترَ اِني َوَل�ِٰكِن انُظ�رْ  ِإَلى اْلَجَبِل َفِإِن اْس�َتَقرهَّ  َمَكاَنُه 
ا َوَخرهَّ  ُموَس�ىٰ َصِعًقا«. وقتي كه  ا َتَجلهَّٰى رَ بُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّ َفَس�ْوَف َترَ اِني َفَلمهَّ
موس��ي به میقات ما آمد )بحث میقات و بحث وقت گذش��ت( و خدایش با او س��خن 
گفت و این جاست كه موسي به رداي كلیم اللهي مفتخر و به قله معرفت كلیمي نائل 
مي گ��ردد و تازه آتش عطش معرفت بیش��تر وجودش را مش��تعل مي كند كه به قول 

امیرالمؤمنین علي علیه السام: منهومان ال یشبعان منهوم علم و منهوم مال. 

مرحوم عالمه 
طباطبایي 
مي فرمودند: 
هر وقت 
روزها مراقبتم 
شدیدتر 
مي شد 
تمثالتم در 
شب زالل تر 
مي گشت و 
به عهده اهل 
عرفان كه 
مي گویند 
اول چیزي 
كه نصیب 
سالك 
مي گردد 
خواب هاي 
خوش و 
شیرین است 
تا در ادامه به 
بیداري هاي 
شیرین تر 
تبدیل 
مي گردد

مــــــــعارف



میهمان خدا
امام صادق  )ع( فرمودند: حج گزار و عمره گزار، میهمان خدایند ، اگر چیزی از او بخواهند، عطا می كند و اگر 
او را بخوانند، پاسخش��ان می دهد و اگر ش��فاعت كنند، شفاعتش��ان را می پذیرد و اگر سكوت كنند )و چیزی 

نخواهند( خداوند، ابتدا بخشش می كند و در مقابل هردرهم ، هزار هزار درهم پاداش می گیرند .

زائر گرامي! با مطالعه و به كارگيري توصيه هاي 
مربوط به راهنمای  سفر، ضمن كاهش 

آسيب ها و خطرات احتمالي، فرصت استفاده 
هر چه بهتر از معنويت و ترقي و تعالي روحي 

را براي خود و همراهانتان فراهم آوريد چه 
بسا در مواردي، كم توجهي يك زائر به اين 

توصيه ها مي تواند شيريني اين سفر معنوي را 
به كام همه تلخ كند. 

اقامت در هتل
پس از رس��یدن به هت��ل، ضمن دریافت 
كلی��د ات��اق و توج��ه ب��ه توصی��ه هاي 
ی��ا  هت��ل  نش��اني  كارت  مدی��ركاروان، 
ب��راي  و  كنی��د  دریاف��ت  را  س��اختمان 
پیش��گیري از س��رقت هاي احتمال��ي كه 
ممك��ن اس��ت از داخ��ل اتاق ه��ا صورت 
پذی��رد، ب��راي نگهداري از پول و اش��یاء 
قیمتي همراه خود، از صندوق امانات كه 
ممكن اس��ت در اتاق مدیر یا سالن هتل 

باش��د، اس��تفاده كنید. 

سفیر ایران اسالمی
حف��ظ ش��أن و ش��ئونات اخاق��ي را در 
تمام مراحل س��فر س��رلوحه خ��ود قرار 
داده و همواره به یاد  داشته باشید شما 
نماین��دگان كش��ور پر افتخار و س��ربلند 
جمهوري اس��امي ایران هستید.  بانوان 
از  اس��امي  محترمه ضمن حفظ حجاب 
پوش��ش های��ي كه از نظر م��دل یا رنگ 
با فرهنگ كش��ور میزب��ان مغایرت دارند 
ج��دًا بپرهیزن��د و مع��رف زن ایران��ي و 

مسلمان باشند.

پنجشنبه  4 مهر 1392 -   شماره 68
 20ذی القعده 1434  -   26سپتامبر 2013     

z a e r  n e w s p a p e r

z a e r n e w s . i r

اینجا همه چیز برای شکس��ته ش��دن دل آماده 
اس��ت. تو به جایی آمده ای که مظهر مظلومیت 
در تاریخ اس��ت. دل به این دریای آرام می زنم، 
دیگر باید نوش��ت. من و دل و قلم و حضورم در 

اینجا و ... همه مدیون بقیع هستیم.  
می خواهم قلم را به دس��تانم بسپارم. از لحظه 
ای بنویس��م که برای اولین بار از پشت آن پنجره 
های مش��بک س��بز رنگ غربت بقیع را احساس 
کردم و از داخل کنگره ها آن قدر چش��مانم خیره 

شد که گویی آخرین تصویر عمرم را می بینم.  
دم دمای صبح،  آس��مان مدینه گرفته است 
و ای��ن گرفتگ��ی، دلگرفتگی ت��و را هزارچندان 
م��ی کند.عمری با قاب عکس��ی از بقیع  دلت را 
تسکین داده ای و حاال داری با چشمانت از این 
قبور غریب هر روز هزار تصویر می گیری. خوشا 

به حال این چشمها ... 
از مردی که ظاهرش به جنوبی ها می خورد 
و به پهنای صورتش را اشک زالل و گرم پوشانده 
است و با پاهای پینه بسته اش روی خاک بقیع 
آرام آرام م��ی خرامد از او می پرس��م اینجا چه 
خب��ره؟ و حاجی در می��ان زمزمه هایش جوابی 
می دهد که حیران��م می کند . " اینجا داریم بر 
روی بال فرش��تگان قدم می گذاریم " ... " اینجا 

بهشت روی زمین است " ... 
اینج��ا آدمها کمت��ر حرف می زنن��د و من 
نی��ز حق ندارم خلوت کس��ی را به هم بزنم . در 
بقیع هر کس��ی روضه خوان دل خویش است . 
آدم دل��ش می خواه��د داد بزند،  از خود بیخود 
ش��ود اما آن قبرهای آرام نگاهت می کنند و به 

صبوری فرایت می خوانند.

با پر زدن هر کبوتری در بقیع دلت پرپر می 
شود و تو هر روز این پرپر شدن دلت را به نظاره 
نشس��ته ای و از این خ��اک دل نمی کنی، انگار 
همه جاذبه زمین اینجا متمرکز ش��ده کنار این 

چهار غریبی که ارکان زمین هستند! 
حرفها اینجا تمام نش��دنی اس��ت و من دلم 
می خواهد نوشته خود را به بیانی از شهید عزیز 
" مرتض��ی آوین��ی " که این روزه��ا بارها و بارها 

خواندمش تزیین کنم : 
خط��اب ما اینجا با عاش��قان اس��ت و با درد 
آش��نایان که این حکای��ت را دیگر، هر دلی تاب 
ش��نیدن ن��دارد. ای اش��ک مهلتی ت��ا بازگویم 
حکایتی را که قرنهاست در سینه ام مستور مانده 
است و درد آش��نایی نیافته ام که این راز سر به 

مهر را با او زمزمه کنم.

اینجا، بهشت 
روی زمین است
در این روزهای اقامت در مدینه، هر صبح به بقیع رفته ام و در 
همه این صبحها هربار اراده کرده ام چیزی بنویسم نتوانسته ام، 

نوشتن بقیع جرات می خواهد . امروز پس از نماز صبح ، باز هم 
به بقیع رفتیم که هنوز خورشید در آن ندمیده بود و سرخی شفق 

آسمان روی آن قبور پاک نشسته بود.

کوی دوســت



وظیفه نسبت به هم نوع
امام موس��ی کاظم )ع( فرمودند: نس��بت به همنوع خود خیر و نیكى داش��ته باش، و سخن خوب و مفید بگو، و 

خود را تابع بى تفاوت و بى مسئولیت قرار مده .

تلصیق
آقایان محترم  در هنگام طواف  مراقب  باشند 
تا حتي  المقدور  بدن آنها  با  بانواني كه جلوي 
آنها  قرار مي گیرد  تماس برقرار نكند. معمواًل 
دستگیري به این اتهام در كنار حجر االسود 
كه از شلوغي خاصي برخوردار و با دوربین هاي 
مدار بس��ته متع��دد كنترل مي ش��ود، اتفاق 
مي افتد. الزم به ذكر است بدلیل اینكه عمومًا 
زنان دس��تگیر نمي ش��وند اثبات اینكه شما 
محرم خویش را جهت استام حجر همراهي 

مي کرده اید، كاري دشوار است.

رعایت بهداشت
خوردن غذاهاي مانده موجب بیماري هاي 
گوارشي مانند اسهال و استفراغ و از دست 
رفتن فرصت هاي زیارتي مي ش��ود.  پرهیز 
از پرخوري س��امت ش��ما را در طول سفر 
تضمین مي کند.  مصرف نوشابه هاي گازدار 
باعث بروز انواع مش��كات مانند یبوس��ت 
،افزای��ش قند خون و .. مي ش��ود.   عمل به 
توصیه هاي افراد غیر پزشك در مورد تغییر 
مصرف داروي ضد ب��ارداري بانوان را دچار 

عوارضي جدي خواهد كرد.

مالحظات حرم
در حرمین ش��ریفین همواره مراقب جیب، 
كیف، موبایل، و محل نگهداري پول و اشیاء 
قیمتي خود باش��ید. س��ارقان همیشه و در 
شكل هاي مختلف در كمین بوده و مترصد 
فرصت براي س��رقت هس��تند.  در فرهنگ 
ع��رب، بلند ك��ردن كفش به ط��رف افراد 
توهین  قلمداد مي ش��ود، دق��ت كنید اگر 
كفش هاي خود را به حرمین مي برید، در 
كیس��ه هاي مخصوص قرار دهید و دربرابر 

قبر رسول خدا  آنها را بلند نكنید. 
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 اینجا گورس��تان بقیع است  و این خاک 
گنجینه دار فریادی اس��ت که قرنها در سینه 
هرچند اشک ما تاب مستوری نداشته است، 
اما این بار این بغضی نیست که فقط با گریه 
باز شود و این جراحت نه جراحتی است که 

با مرهم اشک شور التیام یابد. 
خطاب ما اینجا با عاشقان است و با درد 
آش��نایان که این حکای��ت را دیگر هر دلی 
تاب ش��نیدن ندارد. ای چش��م خون ببار تا 
حجاب از ت��و بردارند و ببینی که این خاک 
گنجینه دار نور اس��ت و مدفن عشق و اینجا، 
بقعه ای است از بقاع بهشت و آن نفخه ای که 
در بهش��ت روح می دمد از س��ینه این خاک 
برمی آید چرا ک��ه اینجا مدف��ن کلیدداران 

بهشت است."

و اگ��ر حج��اب از گوش��ها و چش��مها 
بردارند طنین نال��ه کروبیان را در ملکوت 
اعل��ی خواه��د ش��نید و خواه��ی دید که 
چگون��ه فرش��تگان بال در ب��ال جلوه های 
جاودان��ی رحمات خاص حضرت حق را بر 

این خاک گس��ترانیده اند.
ای بقی��ع، ای مطه��ر، ای رازدار صدی��ق 
صدیقه اطهر )س( و ای همنوای موال، مهدی 

)عج( آن گاه که غریبانه به زیارت می آید .
ای بقیع مطه��ر، ای گنجینه دار نور، ای 
مدف��ن مجاهدان راه ح��ق، و ای حکایت گر 

غربت.
ای بقی��ع مطه��ر منتظ��ر ب��اش، آن��ان 
توانس��تند که نور را در حبس کشند تو هم 
غریب خواهی ماند. ای بقیع با ما سخن بگو 

با ما از رازهای س��ر به مهری که در س��ینه 
داری بگو.

ای بقیع، ای همنوای موالی، مهدی )عج(، 
ای رازدار آن یار غریب، بگو آنجا چه می گذرد، 

هنگامی که او به زیارت قبور می آید؟
بگو، ب��ا ما بگو، البد صدای گریه غریبانه 
آن یار مضطر را هنگامی که بر غربت اسام 
می گرید، شنیده ای؟ بگو، با ما بگو که حبیب 
م��ا،  در رازگویی های عل��ی وار خویش، و در 
مناجاتهای سجادگونه اش چه می گوید؟ ای 
تربت مطهر، ای آنکه بر جای جای تربت تو، 
نش��انه پای حبیب و اثر اشکهای غریبانه او 

باقی است.
ای همنوای »ام��ن یجیب« موال مهدی 
)ع��ج(. ای مصداق، »طبت��م و طابت االرض 
التی فیه��ا دفنتم«، ای کاش که ما به جای 
خاک تو بودی��م و هنگامی که آن یار غایب 
از نظر به زیارت قبور می آمد بر پای او بوسه 
می زدی��م. ای بقی��ع، ای ترب��ت مطهر، ای 
کاش ما نیز چون تو، می توانس��تیم که با آن 
محبوب، آن��گاه که »امن یجیب« می خواند، 
هم نوا ش��ویم، و براس��تی که »امن یجیب« 

حکایت دل پرغصه اوست، کن....
»امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکش��ف 

السوء و یجعلکم خلفاءاالرض«.
چرا ک��ه اوس��ت مص��داق ات��م مضطر 
و خاف��ت ارض میراث��ی اس��ت ک��ه به او 

بازمی گردد و ای بقیع مطهر منتظر باش.
اگر آن��ان توانس��تند که برای همیش��ه 
ش��مس را در غربت غروب نگاه دارند تو نیز 

غریب خواهی ماند.

بقیع؛ 
اگر آنان 
توانستند 
که برای 

همیشه 
شمس را 
در غربت 

غروب نگه 
دارند تو 

نیز غریب 
خواهی 

ماند

کوی دوســت



خوش رفتاری با خانواده
امام محمدباقر)ع( فرمودند: هر کس با خانواده اش خوش��رفتار باشد، بر 

عمرش افزوده مي گردد .

امر مومنان 
)ع(:

خوشا به 
حال کسی 
که با اهل 

بصیرت 
و بینش 

همنشین شود

پوشیدن دو جامه ی احرام
1-یکی از دو جامه، “لنگ” 
است که باید به کمر بسته شود و 
دیگری “رداء" است که به دوش 
انداخته می ش��ود. این دو جامه 
باید بعد از بی��رون آوردن همه 
لباسهایی که پوشیدن آن ها بر 
 محرم حرام است پوشیده شوند.
 وق��ت پوش��یدن لب��اس احرام

2-بنابراحتیاط واجب ، باید دو 
جامهء مذک��ور را پیش از نیت 

احرام و تلبیه بپوشد.
گره زدن لباس احرام

3- گ��ره زدن لن��گ به گردن 
جایز نیس��ت. ولی سنجاق زدن و 
امثال آن و گ��ره زدن بعض آن به 
بعض دیگر، مانعی ن��دارد، مادامی 
که از صدق عنوان إِزار خارج نشود. 
و همچنی��ن در رداء ، گره زدن آن 
با س��نجاق یا گیره یا با گذاش��تن 
سنگریزه در دو طرف آن، بستن آن 
با نخ به نحو متعارف تا زمانی که عنوان 

رداء بر آن صدق کند، جایز است.
شرایط لباس احرام

4- جام��ه احرام باید ش��رایط 
 لب��اس نمازگزار را داش��ته باش��د

نبای��د  زن  اح��رام  لب��اس   -5
باش��د خال��ص  حری��ر   از 

6- وجوب پوشیدن دو جامه احرام، 
مخصوص مردان اس��ت، ولی زنان 
می توانند در همان لباس خودشان، 
به هر نحو که هست، محرم شوند، 
چه دوخته باشد یا نباشد، مشروط 
بر اینکه ش��رایط لباس نمازگزار، 

رعایت شده باشد.
نجس شدن لباس احرام 

7- اگر جامه ی احرام نجس 
ش��ود، بنابر احتیاط واجب باید 

آن را تطهیر یا تعویض کند.
شورای استفتاء بعثه مقام 
معظم رهبری در مدینه منوره
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اسام، تش��کیل چنین محافل علمي و استفاده از 
دانش عالم را � گرچه میان دو نفر باش��د � از اعظم 
عبادات ش��مرده و موجب پاداش بي نهایت، کلید 
درهاي بهشت، ضامن سعادت دنیا و آخرت انسان 

و سبب تحوالت روحي و اخاقي دانسته است.
از امیرمؤمنان )علیه السام( روایت شده:

»أّیها الّناس، ُطوَبي ِلَمْن َشَغَلُه َعْیُبُه َعْن ُعُیوِب 
النهَّ�اِس َوَتَواَضَع ِمْن َغْیِر َمْنَقَصٍة َوَجاَلَس َأْهَل اْلِفْقه ِِ 
لِّ َواْلَمْس�َكَنِة َوأَْنَفَق َمااًل  ْحَم�ِة َوَخاَلَط َأْهَل الذُّ َوالرهَّ

َجَمَعُه ِفي َغْیِر َمْعِصَیٍة«؛  
»اي مردم! خوشا به حال کسي که توجه به عیوب 
خ��ودش، او را از پي گیري عیوب دیگ��ران باز دارد، و 
بدون داشتن کمبود و نقص به فروتني و خاکساري در 
ج��اي خودش تن در دهد، و با اهل بصیرت و بینش 
همنش��ین شود، و با تهیدستان و فقیران همزیستي 
و آمد و ش��د داشته باشد، و مالي را که از راه حال و 
بدون معصیت به دست آورده، در راه حق هزینه کند«.

امام رضا )علیه السام( نیز مي فرماید:
»کسي که در جلسه اي شرکت کند و در آن جلسه 
]فقه و حال و حرام و[ احکام ما را با بحث و گفت وگو 
به پا دارد روزي که دلها مي میرند، قلب او نخواهد مرد«.

پیش��واي شش��م امام صادق )علیه السام( به 
داود بن سرحان فرمود:

َاَم َوأَنِّي أَُقوُل َرِحَم  »َیا َداُوُد أَْبِلْغ َمَواِليهَّ َعنِّي السهَّ
ُ َعْبداً اْجَتَمَع َم�عَ آَخَر َفَتَذاَكَرا أَْمَرنَا َفِإنهَّ َثاِلَثُهَما  اللهَّ
َمَلٌك َیْس�َتْغِفُر َلُهَما َوَما اْجَتَمَع اْثَناِن َعَلي ِذْكِرنَا ِإالهَّ 
ُ َتَعاَلي ِبِهَما اْلَمَاِئَكَة َفِإِن اْجَتَمْعُتْم َفاْشَتِغُلوا  بَاَهي اللهَّ
ْكِر َفِإنهَّ ِفي اْجِتَماِعُكْم َوُمَذاَكَرِتُكْم ِإْحَیاَءنَا َوَخْیُر  ِبالذِّ

النهَّاِس َبْعَدنَا َمْن َذاَكَر ِبَأْمِرنَا َوَدَعا إَِلي ِذْكِرنَا«؛  
»اي داود! به دوس��تانم از جانب من سام برسان 
و بگو این گفتة من اس��ت: خدا رحمت کند بنده اي 

را که با دیگري مي نش��یند و از فرهنگ و فقه و علوم 
ما گفت وگو مي کند. یقینًا سومین نفر آنان فرشته اي 
است که براي آن دو نفر طلب آمرزش مي کند. و هرگاه 
دو نفر دربارة فرهنگ ما گفت وگو کنند، خداوند با آن 
دو نفر به فرشتگان مباهات مي کند؛ پس هنگامي که 
در امور الهي اجتماع کردید، به پرس��ش و پاسخ هاي 
مس��ائل تربیتي مش��غول ش��وید؛ زیرا در اجتماع و 
گفت وگوي ش��ما، زنده کردن یاد و مکتب ماست، و 
بهترین مردم پس از ما، کسي است که دربارة امور ما 
گفت وگو کند و مردم را به یاد ما دعوت کند. رس��ول 

خدا )صّلي اهلل علیه وآله( در حدیثي زیبا فرموده:
ُقوَن َساَدٌة َواْلُفَقَهاُء َقاَدٌة َواْلُجُلوُس إَِلْیِهْم  »اْلُمتهَّ

ِعَباَدٌة«؛ 
»اهل تقوا سرورند، فقیهان رهبرند، و نشستن 
نزد آنان ]براي بهره گیري از بینش و دانشش��ان[ 

عبادت است«.
حض��رت رض��ا )علیه الس��ام( از پدرانش و از 

رسول خدا )صّلي اهلل علیه وآله( روایت مي کند:
َظُر إَِلي َعِلي )علیه  ُمَجاَلَس�ُة اْلُعَلَماِء ِعَباده َوالنهَّ
َظُر إَِلي  َظُر إَِلي اْلَبْیِت ِعَباَدٌة َوالنهَّ السام( ِعَباَدٌة َوالنهَّ

َظُر إَِلي اْلَواِلَدْینِ ِعَباَدٌة«؛   اْلُمْصَحِف ِعَباَدٌة َوالنهَّ
»نشس��تن با دانش��مندان براي بهره گیري از 
علمش��ان، و نگاه به علي )علیه السام( ، و چشم 
دوختن به کعبه، و نظ��ر کردن به قرآن و نگاه به 

پدر و مادر عبادت است«.
زائر عزیز با توجه به این روایات بسیار مهم که گوشه اي 
از روایات فراوان باب گفت وگوي علمي و دیني است، بخشي 
از فرصت خود را در سفر حج که داراي فراغت هستي هزینة 
گفت وگوي دیني و علمي و اخاقي کن، تا بیش از پیش 
به کرامت و صدق و تربیت و آداب انساني آراسته شوي، و 
ثواب و پاداش عظیمي براي آخرت خود ذخیره نمایي، 
و از این طریق رضایت حق و پیامبر و ائمة طاهرین را 

جلب کني و به معنویت زیارت خود بیفزایي.

ارزش انس 
با اهل دانش 

زائر در طول سفر به دور از غوغاي زندگي و امور خسته کننده، در گردونة فرصتي با ارزش و 
فراغتي ملکوتي قرار مي گیرد؛ بنابراین بر او الزم است که بخشي از آن فرصت را هزینة گفت 
 و گوي دیني، تربیتي، علمي و اخالقي با اهل فن کند. به ویژه سؤاالتي را که در زمینة عقاید، 
احکام، حالل و حرام، دنیا و آخرت دارد، با اهلش در میان گذاشته، از این طریق خود را به 

دانش دیني و آگاهي الزم در جهت تأمین سعادت دنیا و آخرتش بیاراید.

استاد حسین انصاریان

مس�جد  ب�ام  از  زائ�ران 
النب�ی)ص( هم می توانند 

استفاده کنند
بنا بر اعام مس��ئوالن مسجد 
در  باب ه��ا  تع��داد  النب��ی)ص(، 
مس��جدالنبي )ص( ب��ه 100 باب 
افزای��ش یافته اس��ت و همچنین 
پله هاي برقي منتهي به بام مسجد 
در دسترس زائران قرار گرفته است 
و ورود از تمام باب ها تنظیم مي شود 
و گذرگاه ها هم باز شده تا زائران به 

جاهاي خالي در حرم وارد شوند.

        استفتاء
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مسجد البیَعه
ای��ن مس��جد در ج��اي بیعت عقب��ه دوم 
س��اخته شد، تا یادآور آن خاطره عظیم باشد؛ 
به همین مناس��بت، آن را مس��جد البیعه نام 
نهادند. مسجد یاد شده حدود 500 متر پایین 
تر از جمره عقبه، در سمت راست كسي است 

كه به سوي مكه مي رود. 
البته به سبب آن كه در دّره اي كوچك واقع 
ش��ده از داخل خیابان قابل رؤیت نیست و باید 

اندكي از كوه را باال رفت تا بتوان آن را دید. 
بناي نخستین آن، به دست منصور عباسي 
در 244 ق. ساخته شد و مستنصر عباسي نیز 

آن را تعمیر كرد.
 مسجد یاد شده، در دهه گذشته مساحتي 
كوچك، حدود 100 متر داشت که در سال هاي 
اخیر بازس��ازي و توسعه یافت و مساحت آن به 

375 مترمربع رسید.
مسجد غمامه

زمان��ی ک��ه نمازگ��زار در مس��جد النب��ی به 
سمت قبله می ایس��تد و روی به جنوب دارد، 
س��مت راس��ت او غرب و سمت چپش، مدفن 

پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( و شرق است. 
در امتداد ش��مال غرِب مسجد، در فاصله 
حدود س��یصد متری، چندین مس��جد وجود 
دارد که مهم ترین آنها مس��جد غمامه است و 

سیصد متر با مسجد فاصله دارد.
حض��رت محمد)ص( در س��ال هاي پایاني 
عم��ر خویش در  جایی اقام��ه نماز عید و نماز 
باران ك��رد كه امروزه به نام مس��جد مصا یا 

مسجد غمامه شناخته مي شود.
مسجد الكوثر

این مسجد در وس��ط منا قرار داشته و بعضي 
گفته اند س��وره كوثر در آنجا بر پیامبر )صّلي 

اهلل علیه وآله( نازل شده است. 
به گفته رفعت پاش��ا، مسجد الكوثر بسیار 
كوچك و در چهل متري س��مت راست جاده 
اصلي بوده است. نامبرده در این مسجد كتیبه 
اي به خط مغربي دیده اس��ت. مسجد یاد شده 
در دوران سعودي، هنگام احداث پل هاي هوایي 

مسیر منا � عرفات تخریب شد.

بنای نخستین 
مسجد و 
توسعه های 
بعدی آن تا 
زمان ولید 
بن عبد 
الملك،هیچ 
گونه 
مناره ای 
را در 
مسجد نشان 
نمی دهد.

در آن 
زمان مؤذن 
تنها بر بام 
مرتفعی قرار 
می گرفته و 
ندای اذان 
سر می داده 
است

پیامبر خدا )ص( فرمودند:
كس��ی كه به قص��د حج بی��رون رود و جز خ��دا نّیتی 
نداش��ته باش��د، به یقین، خداوند گناهان گذش��ته و 
آینده اش را می بخشاید و شفاعِت او را درباره كسی 

كه دعایش كند می پذیرد.
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حجت االسالم والمسلمین رسول جعفریان
در س��ال س��وم هجرت،قبل از غزوه احد،فرمانی از سوی رسول خدا)ص(صادر شد كه 

همه درها بسته شود مگر در خانه علی)ع(»سدوا االبواب اال باب علی «. 
رفت و آمد به مسجد، از طریق درهایی بود كه هر یك تحت عنوانی نامگذاری شده 
بود.تعداد این درها به مرور زمان كم و زیاد ش��ده اس��ت;با این حال برخی از درهای 

موجود در برابر همان درهای نخستین است. 
w باب الرحمه 

این در،در دیوار غربی مسجد قرار دارد.نامگذاری این در به »در رحمت «برگرفته از 
حدیثی از رسول خدا)ص(است كه به درخواست شخصی كه از این در وارد شده بود،از 
خداوند طلب نزول باران كرد و پس از هفت روز،طبق درخواس��ت همان ش��خص كه 

از همین در آمده بود، تقاضای قطع باران شد.این در را»باب عاتكه «نیز می نامیدند. 
w باب جبرئیل 

این در،مدخل ورودی رسول خدا-ص-بوده و در دیوار شرقی مسجد قرار دارد.زمانی به 
باب النبی نیز شهرت داشته است.روایتی داللت بر آن دارد كه رسول خدا-ص-در مدخل 

این در با جبرئیل ماقات كرد و سخن گفت،و از این رو به باب جبرئیل نامگذاری شد. 
w باب السالم 

این در نیز در دیوار غربی مس��جد قرار دارد و از زمان بنای نخستین مسجد وجود 
داشته است. 

w باب النساء 
یك��ی از درهای مهم مس��جد كه در زمان توس��عه آن در عهد خلیف��ه دوم ایجاد 

شد،باب النساء بود كه هنوز هم به همین نام شهرت دارد.
ای��ن در اختصاص به رفت و آمد زنها به مس��جد داش��ته اس��ت.عاوه بر اینها،در 
توسعه های بعدی،دهها در جدید به مسجد افزوده شد.گفتنی است كه در توسعه های 

بعدی،درهای جدید روبروی محل درهای قدیم ساخته شده است.
w مناره های مسجد 

بنای نخس��تین مسجد و توس��عه های بعدی آن تا زمان ولید بن عبد الملك،هیچ 
گونه مناره ای را در مس��جد نشان نمی دهد.در آن زمان مؤذن تنها بر بام مرتفعی قرار 
می گرفته و ندای اذان سر می داده است.در توسعه زمان ولید،چهار مناره بر چهار گوشه 
مسجد النبی ساخته شد. این مناره ها در گذر زمان جای خود را به مناره های بزرگتر و 
مستحكم تری داده است.مناره های جدیدی به دست سلطان قایتبای ساخته شد كه در 
توس��عه جدید برخی از آنها از میان رفته و برخی باقی مانده است.مناره های جدیدی 
نیز برای مس��جد ساخته ش��ده است. چهار مناره اصلی مس��جد عبارتند از:مناره های 
س��لیمانیه و مجیدیه كه در دو سوی ضلع ش��مالی قرار گرفته و مناره های قایتبای و 

باب السام كه در دو سوی ضلع جنوبی)قبله(قرار دارد. 
در حال حاضر مناره های دیگری نیز بر آنچه بوده افزوده شده است. 

درهای تاریخی 
مسجدالنبی

زمانی كه مسجد النبی بنا گردید،برای 
ورود و خروج چند در تعبیه شد.تا سال 

سوم هجرت، برخی از اصحاب كه از 
شخصیت واالیی برخوردار بودند، در 

حاشیه مسجد خانه می ساختند. این 
خانه ها دری به بیرون،و دری نیز به 

درون مسجد داشت.

تاریخ حرمـین



ورود نخستین حجاج مدینه بعد به سرزمین وحی
نخستین پرواز حجاج مدینه بعد ایرانی در ساعت 10:30 با مداد 

سه شنبه به فرودگاه جده وارد شدند.

رضا كیخا، افزود: رسیدگي به امور زائرین گمشده 
و راهنمای��ي آنه��ا وظیفه اصلي ح��وزه امداد و 
استقبال ستاد اجرایي حج در مدینه منوره است 
 كه با هماهنگي مدیران كاروان ها صورت مي گیرد.
مس��ئول امداد س��تاد اجرایي ح��ج و زیارت در 
مدینه منوره ادامه داد:  خوشبختانه موارد اندك 
مفق��ودي بین زائران در مدین��ه منوره با اطاع 
مدیران كاروان شناس��ایي و از سوي اعضاي این 

ستاد به كاروان هایشان برگردانده شدند.
وي اضاف��ه ك��رد، امداد و راهنمای��ي زائران 
مانند حوزه هاي دیگر امدادي كاري 24س��اعته 
اس��ت كه دفتر امداد و راهنمایي س��تاد اجرایي 
حج در مدینه من��وره دو نوبت براي این منظور 
در نظرگرفته كه نوبت نخس��ت 8 تا 24 و نوبت 

دوم از ساعت 24 تا هشت صبح است.
ب��ه گفته كیخا لباس ه��ا و كاورهاي اعضاي 
س��تاد اجرایي س��ازمان ح��ج و زی��ارت داراي 
برچس��ب ام��داد و راهنماي حجاج ب��ه منظور 
ارائه خدمات بهتر به زائران ایراني اس��ت كه در 
مدینه بین ماموران این دفتر توزیع شده و از نرم 
افزارهاي ثبت ورود جه��ت دریافت روزانه آمار 

مفقودین استفاده مي شود.
وي توضیح داد، امداد و راهنمایي زائران در 
زمینه جس��تجو براي بار مفق��ودي در فرودگاه 
مدینه ی��ا هتل ها یا حتي در بی��رون از هتل از 
دیگر خدماتي اس��ت كه دفتر امداد و راهنمایي 

 حجاج در مدینه من��وره به زائران ارائه مي دهد.
وي افزود: مفقودي بار زائران پس از جس��تجو و 
پیدا ش��دن به واحد امداد منتقل مي شود و پس 
از اطاع به مدیران كاروان به آن ها تحویل داده 

مي شود.
این مس��وول س��تاد اجرایي س��ازمان حج و 
زیارت در مدینه منوره اظهار داش��ت: راهنمایي 
در خصوص پوش��ش بیمه اي از دیگر خدماتي 
اس��ت كه در دفتر اس��تقبال و ام��داد زائران در 

مدینه انجام مي شود.
وي گفت: بررسي فرم هاي خسارت و تایید آن 
پس از انجام كارشناسي بر اساس اظهارات زائران 
و ارائه راهنمایي هاي الزم درباره چگونگي مراجعه 
زائ��ران مالباخت��ه به هنگام مراجعه به كش��ور به 

شركت بیمه ایران از جمله این خدمات است.
مس��ئول امداد س��تاد اجرایي س��ازمان حج 
و زی��ارت اف��زود: اگر خ��داي نك��رده زائري در 
س��فر حج فوت كند ی��ا مصدوم و بیمار ش��ود 
ب��ه طوري كه نیاز به بس��تري در ایران داش��ته 
باش��د هماهنگي هاي الزم با نماین��دگان بیمه 
ایران مس��تقر در ایس��تگاه هاي پروازي از سوي 
دفت��ر اس��تقبال و ام��داد ب��ه منظور اع��زام به 
بیمارس��تان هاي تخصص��ي در كش��ور انج��ام 
مي ش��ود و معرفي نامه جهت ارائ��ه به مدیران 
بیم��ه ایران در اس��تان هاي ذیربط ب��راي ورثه 

قانوني فوت شدگان صادر مي شود.

امداد و راهنمایي زائران
در حج تمتع شبانه روزي شد

کوتاه از حج

حجاج چه زماني مي توانند 
پس از مراسم حج به مدینه 

برگردند
حجاج بی��ت اهلل الحرام تنها 
از بامداد روز چهارده ذي الحجه 
مي توانند پس از مناس��ك حج 

به مدینه منوره مشرف شوند.
به گزارش پایگاه اطاع رساني 
ح��ج، رس��انه هاي عربس��تان از 
موافقت وزیر حج عربستان با یك 
توصیه در خصوص اعزام حجاج از 
مكه مكرمه به مدینه منوره پس 
 از پایان مناسك حج خبر دادند.

ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش، وزیر 
حج عربس��تان ب��ا اع��زام حجاج 
بام��داد  در  من��وره  مدین��ه  ب��ه 
 14 ذي الحج��ه موافق��ت ك��رد.

روزنامه الریاض نوش��ته است این 
توصیه از سوي كمیته اي ارائه شده 
است كه در خصوص عملیات اعزام 
حجاج بین مك��ه مكرمه و مدینه 
من��وره در زمان هاي پی��ك )اوج 
حض��ور حجاج( یعن��ي روزهاي 
24 و 25 ذي القعده و همچنین 
روزه��اي 14 و 15 ذي الحجه 

تشكیل شده است.

پ�رده كعبه س�ه مت�ر باال 
كشیده شد

همه س��اله در موسم حج به 
سبب ازدحام جمعیت و مراقبت 
از پرده كعبه مشرفه، مسئوالن 
حرمین ش��ریفین، پ��رده كعبه 
را س��ه متر باال مي كش��ند كه 

امسال نیز این كار انجام شد.
اداره كل امور مس��جدالحرام و 
حرم مطهر نبوي)ص( اعام كرد: 
در چارچ��وب اقدامات خود با آغاز 
موسم حج هر سال و با ورود حجاج 
و با هدف دریافت پرده جدید كعبه 
در ابتداي ذي الحجه، شامگاه سه 
شنبه،پرده كعبه مشرفه به میزان 
سه متر باالتر از حجراالسود كشیده 
شد تا از پاره شدن و مخدوش شدن 
به س��بب ازدحام طواف كنندگان 
 در صحن طواف محافظت ش��ود.
براس��اس این گزارش، ای��ن اقدام 
هر س��اله و زماني كه تعداد طواف 
كنن��دگان به اوج خود مي رس��د 
و پ��س از پایان موس��م ح��ج، به 
 وض��ع ع��ادي خود بر م��ي گردد.
همچنین قرار است طبق رسم هر 
ساله، پرده جدید كعبه جایگزین 

پرده قدیمي شود.
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مسئول امداد ستاد اجرایي سازمان حج و زیارت در مدینه منوره از شبانه روزي 
شدن امداد و راهنمایي زائران در حج خبر داد.

 امداد و 
راهنمایي 

زائران مانند 
حوزه هاي 

دیگر امدادي 
كاري ۲۴ساعته 

است كه 
دفتر امداد و 

راهنمایي ستاد 
اجرایي حج 

در مدینه منوره 
دو نوبت براي 
این منظور در 

نظرگرفته كه 
نوبت نخست ۸ 

تا ۲۴ و نوبت 
دوم از ساعت 

۲۴ تا هشت 
صبح است

حج��ت االس��ام و المس��لمین س��ید عل��ی 
قاضی عس��کر از دفتر حج و زیارت سازمان 
صدا و س��یما مس��تقر در بعثه مق��ام معظم 

رهب��ری بازدی��د ک��رد.
در این دیدار، گزارشی از فعالیت های بخش 
های مختل��ف دفتر نمایندگی س��ازمان صدا و 
سیما به نماینده ولی فقیه در امور حج وزیارت 
ارایه ش��د. در ادامه سرپرست حجاج ایرانی، بر 

اهمیت نقش صدا و س��یما در پوش��ش اخبار و 
ارایه آگاهی ه��ای الزم در مورد روند برگزاری 
مراس��م حج و نیز خدماتی که از س��وی بخش 
های مختلف س��ازمان حج و زیارت و بعثه مقام 
معظم رهبری ارایه می شود، تاکید کرد. ایشان 
همچنی��ن توصیه هایی را برای ارتقای س��طح 
کیف��ی برنامه ه��ای خبری و گزارش��ی صدا و 

سیما از حج مطرح نمود. 

سرپرست حجاج ایرانی از دفتر حج و زیارت 
سازمان صدا و سیما بازدید کرد

ایشان توصیه 
هایی را برای 
ارتقای سطح 

کیفی برنامه های 
خبری و گزارشی 

صدا و سیما از 
حج مطرح نمود. 



z a e r n e w s . i r

زائران در بین الحرمین مدینه منوره نخستین دعای پر فیض کمیل را زمزمه می کنند

توصیه های مهم برای حضور در دعای کمیل امشب

سخنان رئیس جمهور متین و منطقی بود
آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه با متین و منطقی 
خواندن سخنان رئیس جمهور گفت: مذاکره و روابط ایران با 
دیگر کشورها ممنوع ذاتی نیست و آنچه موجب تأخیر انجام 
برخی مذاکرات شده بود مرهون بی اعتمادی به صداقت در 

گفتار و رفتار غربی ها به ویژه آمریکایی ها بود.
w روز گذش�ته در مجمع عمومی 
س�ازمان مل�ل رخ داد؛ دیالوگ 

غیر مستقیم اوباما و روحانی

w اوبام�ا: فت�وای رهب�ر ای�ران 
مبن�ای تواف�ق با تهران اس�ت/

روحانی:  ایران به دنبال افزایش 
تنش با آمریکا نیست

w یک پرونده 33 ساله روی میز 
بهارس�تان؛ طلس�م تعریف جرم 

سیاسی شکسته خواهد شد؟

روس�ای  دیدگاه ه�ای  w بی�ان 
جمه�وری ای�ران و آمری�کا در 

سازمان ملل

w دستور توقف کاهش قیمت دالر

w در ش�صت و هش�تمین جلسه 
مجم�ع عموم�ی س�ازمان مل�ل 
مطرح ش�د؛ اوبام�ا: آمری�کا به 
دنبال تغییر نظام در ایران نیست

w فرمان ایس�ت بانک مرکزی به 
کاهش نرخ ارز

w مقاومت انقابی،  اوباما را مقابل 
رهبر و ملت ایران خاضع کرد

w شش قاضی متخلف برکنار شدند

w دیدار روس�ای جمهور ایران و 
آمریکا در نیویورک انجام نش�د؛ 

شاید وقتی دیگر

w در مجمع عمومی سازمان ملل
اوبام�ا علی�ه ایران ب�از هم الف 

گزاف زد

w اس�تقبال جه�ان از پیام صلح 
ایران
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آفتاب 
یزد

ایران

اطالعات

تهران 
امروز

ابتکار

جام جم

جمهوری 
اسالمی

جوان

خراسان

شرق

کیهان

همشهری

سرپرست حجاج ایرانی از دفتر حج و زیارت 
سازمان صدا و سیما بازدید کرد

ادامه از صفحه اول
وی اف��زود: ب��ا توجه به باز بودن دربهاي مس��جدالنبي)ص( در هن��گام برگزاري 
مراسم دعاي كمیل و از طرفي ضرورت به نمایش گذاردن وحدت و یكپارچگي ملت 
مس��لمان ایران اس��امي به كلیه زائرین محترم تأكید می ش��ود، در زمان برگزاري 

مراسم دعاي كمیل فقط در محوطه برگزاري دعا حضور داشته باشند. 
با توجه به ممانعت پلیس سعودی از انتقال اشیاء اضافی به محل مراسم، آخوندی 
از زائران خواست غیر از زیرانداز، کتاب دعا و بطری کوچک آب، هیچ وسیله دیگری 
ب��ه ویژه دوربی��ن همراه خود نیاورن��د. وی همچنین از زائران خواس��ت تا به هنگام 
عزیمت به محل برگزاری مراس��م، کارت شناس��ایی خود را به همراه داش��ته باشند. 
آخون��دی به مدیران، روحانیون و کارکن��ان کاروان ها نیز توصیه نمود با عوامل بعثه 

جهت تعیین محل استقرار زائران در محل مراسم همکاری داشته باشند.

 ادامه از صفحه 2
هركس به قرآن توجه و در آداب و اسرار پر رمز و راز و حقایق آیات الهي تأمل كند روحش صفا و 

قلبش ارامش خواهد یافت.
سرپرس��ت حجاج ایراني با ذكر روایتي از رس��ول مكرم اسام )صله اهلل علیه و آله( افزود: كسي كه 
حقیقت قرآن را درك كند هیچ گونه نیازي به دیگران ندارد. امام سجاد)علیه السام( نیز مي فرماید: اگر 

تنهاي تنها شوم اما قرآن با من باشد احساس تنهایي نمي كنم.
وي گفت: مردم ایران با اس��تعداد و ضریب هوش��ي باالیي كه دارند مي توانند فرهنگ حفظ قرآن 

كریم را توسعه داده و با ترویج و تشویق حفظ و قرائت قرآن در حوزه قرآني نمونه باشند.
آقاي قاضي عس��كر در پای��ان ابراز امیدواري كرد حضور كاروان قرآني در س��رزمین وحي درجهت 

ترویج آیات الهي و توجه هر چه بیشتر به قرآن پر خیر و بركت باشد.
در ابتداي این دیدار دكتر احمدي رئیس گروه اعزامي قاریان و حافظان قرآن كریم طي گزارش��ي 
گف��ت: تاوت قرآن در مراس��م دعاي كمیل، دع��اي ندبه، محافل انس و معرف��ت، دیدارهاي عمومي، 
دیدارهاي روحانیون و خادمان كاروان ها و برگزاري محافل قرآني در مدینه منوره و مكه مكرمه از جمله 

برنامه هایي قاریان و حافظان قرآن كریم در حج سال جاري است.

تاكید بر ضرورت توجه و تدبر در قرآن كریم در مراسم حج 

غیر از 
زیرانداز، 
کتاب دعا 
و بطری 
کوچک آب، 
هیچ وسیله 
دیگری به 
ویژه دوربین 
همراه خود 
نیاورید

غامعل��ي كامی��اب  معاون بان��ک مرکزی با 
تاكی��د بر این ك��ه عرضه و تقاض��ا باید نرخ 
ارز را در بازار تعیی��ن كند، تصریح كرد: در 
حال حاضر ك��ه نرخ دالر در بازار آزاد افت 
این  توان گف��ت كه  ك��رده در حقیقت م��ي 

نرخ واقعي ش��ده اس��ت. 

كامیاب گفت: معناي تك نرخي كردن ارز این 
 نیست كه به طور قطع نرخ دالر در بازار كاهش مي یابد.

وي با بیان این كه نرخ ارز را بازار تعیین مي كند، 
گفت: كاهش ن��رخ دالر در روزهاي اخیر به طور 
عمده به دلی��ل انتظاراتي بوده كه در مردم ایجاد 

شده است.

معاون بانک مرکزی:  نرخ ارز واقعی شده است

اخـــــــــبار
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

گفتم گفت

 اگ��ر به ه��ر دلیل در عرفات ی��ا منا از 
چادره��ای ایران��ی دور افتادید تاش 
کنید از طریق پرچم های افراش��ته  یا 
بال��ن هایی که به رن��گ پرچم مقدس 
جمهوری اسامی ایران هستند محل 
چادرهای ایرانی را پیدا کنید و در صورت 
نیاز به پلیس مراجعه و با ارایه کارت زایر 

خود از آن ها کمک بخواهید. 

گفت�م: نقش تکالیف دینى � اعم 
از واجبات و محرمات � در آراستن به 
فضایل و ترک رذایل اخاقى چیست؟
گفت: دی��ن الهى به عنوان یک 
مجموعۀ واحد و کامل در س��ه بعد 
عقاید، اخالق و اعم��ال، برنامه هاى 
به ه��م پیوس��ته دارد و چون همۀ 
این برنامه ها از مبدا هس��تى نشات 
گرفته اند، با فطرت و ساختار وجودى 
انس��ان هماهنگ اند. احکام الهى، با 
توّج��ه به اس��رار و لطایف��ى که در 
فلسفۀ آنها نهفته است، با خواسته ها 
مق��ّدس  و گرایش ه��اى  نیازه��ا  و 
انسان منطبق اند و جزء مطلوبات و 
مطالبات فطرى انس��ان به شمار مى 
آین��د؛ از این رو در هر واجبى که بر 
عهدۀ انسان گذاشته شده مصلحتى 
و نیز در هر حرامى، فس��ادى یافت 
مى ش��ود و اگر به مستحبات و نیز 
مکروه��ات  به دقت نظ��ر افکنیم و 
کمى با فلس��فۀ آنها آش��نا ش��ویم، 
مشاهده مى کنیم که آنها نیز داراى 
صالح و فسادند، منتهى نه به حدى 

که در واجب و حرام وجود دارد.

اینجا، فضایی است که برای انعکاس 
دلنوش��ته ها، خاط��رات، تجربیات و 
عکس ه��ای دیدنی زائران از س��فر 
حج اختصاص یافته است. می توانید 
مطال��ب خود را از طری��ق پیامک و 
یا از طریق پس��ت الکترونیک نشریه 

برای ما ارسال کنید.
كوه ابوقبیس

ك��وه ابوقبیس با ارتفاع 420 متر در 
شرق مس��جدالحرام واقع است. كوه 
صفا كه س��رآغاز و مبدا سعي است 
در دامنه این كوه واقع ش��ده. بعضي 
گفت��ه اند قبر ش��یث ب��ن آدم و به 
روایتي قبر حوا در دل این كوه قرار 
دارد و گوین��د چندین پیامبر در آن 

كوه مدفون شده اند. 

عکس روز

مدینه منوره - مسجد شیعیان

ب��ه نام كس��ي كه هس��تي را آفرید 
س��خنم را با نام او آغ��از مي كنم و 
این آخرین پیام من است به تمامي 

عزیزانم كه مرا مي شناسند. 
پ��در و مادر عزیزم! فرزند ش��ما 
پاس��داري  راه  در  قدم  آگاهان��ه 
از انقاب اس��امي گذاشت. پدر 
الهي  ودیع��ه  مادرم! ش��هادت  و 
اس��ت از جانب خداوند تبارك و 
تعالي براي آن كس��اني كه الیق 
هس��تند و این ش��هادت ها است 
باعث مي ش��ود احكام اسام  كه 

و انق��اب پیش��رفت بكن��د. 
مذهبي كه ما مس��لمانان داریم 
مذهب شهادت است و اسامي كه 
م��ا در راه آن آمده ایم مي خواهد 
انس��اني ع��ادل و كام��ل ب��ه تمام 
معني بس��ازد. همانطوریكه در نهج 
الباغه آمده است اكرم الموت قتل 
في سبیل اهلل، ش��رافتمندانه ترین 
راه خداس��ت.  در  مرگها ش��هادت 
همچ��ون  برادران��م!  و  خواهران��م 
حضرت زینب )س( و حضرت امام 
س��جاد )ع( پیام خون شهید را به 
همه برس��انید كه مذهب ما مذهب 

شهادت است.
وصیت نامه ش��هید علي زارعي 

z a e r n e w s . i r

تجرد روح
به راس��تى انس��ان آگاه در اعمال گوناگون حج، باره��ا تجرد روح و فوق 
طبیعى بودن آن را به خوبى احس��اس مى كند. روح در این عمل با بازكردن 
زنجیرهاى سنگین محیط و اجتماع و خواسته هاى طبیعى خویش، به قدرت 
پرواز خود در بیكرانه ها آگاه مى شود و حیات خود را در افق بسیار واالیى كه 
هدف اساسى خود را در سطوح مختلفش جاى داده است مشاهده مى كند.

در آن حری��م مقدس به درك این مس��ئله مى رس��ند ك��ه هیچ چیز در 
این عالم اس��تقال ندارد و قابل تكیه زدن نیس��ت و ب��ه این حقیقت واقف 
مى گردند كه خأل روح جز با عشق و محبت و اطاعت از جناب او پر نمى شود 
و به این واقعیت آگاه مى گردند كه هر چه هس��ت اوس��ت و ما سواى او جز 
س��ایه اى بیش نیس��ت و تنها س��كوى پرواز و مایه ارزش براى انسان نقطه 
اتصال به جناب اوست.                                     شیخ حسین انصاریان

سفر عشق

اكرم نجفی 

 سفر خوش، مسافر! برایم دعا كن
 مسافر! سفر كن، زمین را بلرزان
 در آغوش شب ها، زمین بغض كرده
 و آنجا، در آن آسمان زمینی
سفر خوش، مسافر! به قلبت رسیدی

به قولی كه دادی، در آنجا وفا كن
ودر قلب دنیا دلت را رها كن

همین كه رسیدی، سحر را صدا كن
كمی هم ستاره برایم جدا كن
در انبوه باران، مرا هم دعا كن
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