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18 مهر، همه زائران ایرانی در مکه هستند

معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

شماره 
10

رئيس ستاد مکه س�ازمان حج و زيارت با 
بيان اينک�ه روزانه به طور متوس�ط چهار 
ه�زار زائر ايرانی از مدينه منوره و از جده وارد مکه 
مکرمه می ش�وند، گفت: آخرين گروه زائران ايرانی 

حج 92 در روز پنجم ذی الحجه وارد مکه می شود.
مس�عود مج�ردی در گفتگ�و بازائ�ر با اعام 
اينک�ه 64 اقامت�گاه در مک�ه مکرم�ه ميزب�ان 
زائ�ران ايرانی در حج امس�ال اس�ت، گفت: در 
س�ال جاری برای اس�کان زائران ايرانی عاوه 
ب�ر اس�تفاده از اقامتگاه هاي�ی که در گذش�ته 

ني�ز تجربه اج�اره آنها را داش�ته ايم تعداد قابل 
توجهی س�اختمان نوس�از و در فاصله نزديک تر به 
مسجدالحرام برای استقرار زائران کشورمان اجاره 

شده اند.
رئيس س�تاد مکه س�ازمان ح�ج و زي�ارت درباره 
وضعيت نقليه و ت�رددی زائران از محل اقامتگاه ها 
به مسجدالحرام و بالعکس نيز گفت: در حال حاضر 
13 خط اتوبوسرانی ويژه زائران ايرانی در شهر مکه 
فعال هستند و 120 دستگاه اتوبوس از 300 دستگاه 

اتوبوس...                            ادامه در صفحه 2 

در امتداد خوبی ها
االن که ب��ه لطف خدای مهربان 
به ميهمانی خودش و زیارت نبی 
مکرم وائم��ه بقيع)صلوات اهلل و 
س��امه عليهم( دعوت شده ایم 
باید برنامه ای متفاوت از گذشته 
در گفتار، خواب و خوراک وغيره 

داشته باشيم.                2 

  سرمقاله
محمد رضا جمالی

جزئيات اسکان، تغذيه و ناوگان حمل ونقل درون شهری زائران



نماینده ولی فقيه و سرپرست حجاج ایرانی دیروز در پيامی 
از زائران ایرانی حرم نبوی که با حضور در مراس��م پرفيض 
دعای کميل بين الحرمين حماس��ه ای معنوی و روحانی 

آفریدند، قدردانی کرد.
در این پيام آمده اس��ت: زائ��ران ایرانی حرم نبوی 
که آماده حضور در مس��جد شجره و احرام بستن برای 
طواف بيت اهلل الحرام می ش��وند، پنجش��نبه ش��ب با 
نظمی خ��اص و حضوری توام با معنویت، در مراس��م 
دع��ای کمي��ل مدین��ه منوره صحن��ه های��ی ماندگار 
آفریدند و عش��ق خود به رس��ول مکرم اسام )ص( و 
اهل بيت مطهر ایش��ان را، در جوار حرم نبوی و بقيع 

ش��ریف به نمایش گذاش��تند.
ش��ایان ذکر اس��ت هزاران ت��ن از زائ��ران ایرانی در 
نخس��تين مراس��م دعای کمي��ل مدینه من��وره حضور 
داش��تند و ب��ا تاوت دع��ای کميل، جان ه��ا را به عطر 
فاطمی صفا بخش��يدند. قرار اس��ت یک نوبت دیگر هم 
دعای کميل برای زائران مدینه قبل و دو نوبت نيز برای 

زائران مدینه بعد برگزار شود. 
بس��ياری از زائ��ران ایرانی که قبل از مراس��م دعای 
کميل، مدت اقامت شان در مدینه پایان می یابد، اصرار 
دارن��د تا مدت اس��تقرار آنان در مدینه تمدید ش��ود تا 

توفيق حضور در مراسم دعای کميل را کسب کنند.

کاهش تعداد زائران ایرانی مدینه از دیروزآغاز شد
نصر اهلل فرهمند، رئیس س��تاد مدینه س��ازمان ح��ج و زیارت گفت: از 
جمعه 5 ش��هریور ماه، جمعیت زائران ایران��ی در مدینه روند نزولی به 
خود گرفت و روزانه یک هزار و 500 نفر از تعداد آنان کاسته می شود 
ت��ا اینک��ه 17 مهر ماه آخرین روز حضور زائ��ران ایرانی مدینه اول در 

این شهر خواهد بود.

در امتداد خوبی ها
ادامه از صفحه اول

ب��ه فضل خدا ب��ا حضور در 
س��رزمين وح��ی و استش��مام 
عطر نبوی و رویت جمال کعبه 
از  متف��اوت  انس��ان،  مقص��ود، 
گذشته می شود.یعنی به آداب 
حضور در محضر خدای متعال و 
پيامبر گرامی)ص(و ولی خدا تو 

جه بيشتری می نماید. 
ثم��ره این حض��ور اهتمام 
ب��ه فرای��ض و توج��ه ج��دی 
ومحرمات  معاص��ی  ت��رک  به 
خدا  خانه  زای��ر  اس��ت.گویی 
ش��ده  گذش��ته  از  متف��اوت 
اس��ت.کم گویی و کم خوابی 
در این مدت ب��ه همراه دیگر 
صفات نيکو برای او به عنوان 
یک سبک زندگی روحانی در 
س��فر اتفاق می افتد وخاصه 
از گذش��ته  ف��ردی متف��اوت 

تبدیل می ش��ود.
خوش��ا ب��ه س��عادت چنين 

وارستگانی! 
ام��ا آنچه مهمترمی باش��د 
صف��ات  ای��ن  ک��ه  اینس��ت 
شایس��ته برای زایر ملکه شود 
وس��بک زندگی معنوی موقت 
زایر به س��بک زندگی دایم او 
راهميشه  وخود  ش��ود  تبدیل 
محضرخ��دا  در  ج��ا  وهم��ه 
ببين��د. نب��ی مک��رم )ص(  و 

کردن  ملکه  حج،زمان  فرصت 
جانم��ان  و  روح  در  خوبيه��ا 
می باش��د ،موسم حج فرصت 
تمری��ن تق��وا و قربانی کردن 

هواهای نفس��انی اس��ت.
از نم��از اول وق��ت گرفته 
ت��ا مراقب��ت دل و پرهي��ز از 
اولياء  ب��ا  دوس��تی  و  معاصی 
خ��دا و آش��تی با خوب��ی ها، 
هم��ه وهم��ه باید ب��ه عنوان 
در  معن��وی س��فر  دس��تاورد 
جس��م و جانمان جاری باشد.

در چنين موقعيتی اس��ت 
را  آن  اميد  ني��م  توا م��ی  که 
امتداد  باش��يم که در  داشته 
خوب��ی ها حرکت م��ی کنيم 
خور  در  تاش��ی  که  ی��د  وبا
در  آنچه  ری  نگاه��دا ب��رای 
ایم،  آورده  دس��ت  ب��ه  حج 

انجام دهيم.
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قدردانی سرپرست حجاج ایرانی
 از حضور پر شکوه زائران در دعای کمیل 

ادامه از صفحه اول
 در ش��بکه حمل و نقل درون ش��هری به زائ��ران ایرانی 
خدمات  رس��انی می کنن��د و همزم��ان با افزای��ش تعداد 
زائران، مابقی آنها نيز به تدریج وارد ش��بکه حمل و نقل 

داخل شهری خواهند شد.
وی با یادآوری اینکه زائران در بدو ورود به مکه توس��ط 
ناوگان اتوبوسرانی ویژه زائران کشورمان، برای انجام اعمال 
به س��مت مس��جدالحرام می روند، افزود: امس��ال مدیران 
مجموعه ه��ا ني��ز ماموریت پي��دا کرده اند که ب��ا توجه به 
تخریب ها و تعميرات اطراف ح��رم، حتمًا کاروان هایی که 
برای انجام اعمال به مسجدالحرام می روند را همراهی کنند. 
مج��ردی با اع��ام اینکه زائران ایران��ی در مکه مکرمه 
در س��امت به س��ر می برند و بيماری واگيرداری در ميان 
آنها گزارش نش��ده اس��ت، گفت: هم اکنون سه زائر ایرانی 

در بيمارس��تان مرکز پزشکی 
حج در مکه بس��تری هس��تند 
و ت��ا کنون نيازی به اس��تفاده 
س��عودی  بيمارس��تان های  از 

نداشته ایم.
رئيس س��تاد مکه سازمان 
ح��ج و زی��ارت از ف��وت یک 
زائ��ر ایران��ی در اث��ر ایس��ت 
قلب��ی در مک��ه مکرم��ه خبر 
داد و گف��ت: یک زائر مرد 53 
س��اله از تهران، قبل از اینکه 
اعم��ال عمره تمت��ع را به جا 
آورد در اث��ر ایس��ت قلبی از 
دني��ا رف��ت. در ب��دو ورود به 
مک��ه و با تش��خيص روحانی 

کاروان مقرر ش��ده بوده تا زائران این کاروان برای انجام 
اعمال به مسجدالحرام نروند بلکه استراحت کنند. صبح 
س��اعت 06:30 پس از صرف صبحانه، کاروان به س��مت 
مس��جدالحرام در حال حرکت بوده که یکی از زائران آن 
قبل از خروج از هتل دچار ایس��ت قلبی می شود و اولين 

فوت یک زائر ایرانی در حج 92 اتفاق می افتد.
مج��ردی با اع��ام اینکه پخت غذای حج��اج ایرانی 
در مک��ه مکرم��ه توس��ط دو آش��پزخانه متمرک��ز ب��ه 
نام ه��ای ابوجدای��ل و قحطانی صورت می گي��رد، یادآور 
ش��د: آش��پزخانه ابوجدایل با ظرفيت طبخ 60 درصد و 
آش��پزخانه قحطانی ب��ا ظرفيت طب��خ 40 درصد غذای 
زائران ایران��ی در مکه در حوزه تهي��ه وعده های غذایی 

زائران کشورمان خدمت رسانی می کنند.
رئيس س��تاد مکه س��ازمان حج و زی��ارت همچنين 
درب��اره وضعيت ترافيکی مکه 
مکرمه که معمواًل در موسم و 
بخص��وص در روزهای نزدیک 
به ایام تش��ریق ب��ه اوج خود 
می  رس��د نيز گف��ت: وضعيت 
ترافيک��ی ش��هر مکه نس��بت 
از  ب��ه  س��ال های گذش��ته، 
وضعيت قابل قبولی برخوردار 
اس��ت. البته تاثير کاهش 20 
درصدی تعداد زائران کشورها 
در حج امس��ال، در کاهش بار 
ترافيک��ی مکه کامًا مش��هود 
اس��ت. به این ترتيب مشکلی 
در ت��ردد و وضعيت ترافيکی 

مکه نداریم.

جزئيات اسکان، تغذيه و ناوگان حمل ونقل درون شهری زائران در مکه 

18 مهر، همه زائران ایرانی در مکه هستند

نــیم نـــگاه
w 64 اقامت�گاه در مکه مکرم�ه ميزبان 

زائران ايرانی در حج امسال است
w نسبت به گذشته، اقامتگاه های زائران 
ايرانی در مکه به مسجدالحرام نزديک تر 

شده اند
w 300 دستگاه اتوبوس در قالب 13 خط 
ويژه زائران ايرانی در مکه فعال هستند

w يک زائر مرد 53 س�اله از تهران، قبل 
از انجام اعمال عمره تمتع در مکه فوت 

شد
w دو آش�پزخانه متمرک�ز در مکه، طبخ 

غذای زائران ايرانی را انجام می هند

سرمقاله



کافيس��ت به انبارهای ذخيره س��ازی مواد اوليه تغذیه و تدارکات و همچنين انبارهای 
خش��ک و سردخانه ها در آش��پزخانه های متمرکز در مدینه سر بزنی تا بتوانی روایت گر 
پش��ت صحنه تهيه غذایی باشی که س��ه نوبت در روز در اقامتگاه های زائران ایرانی در 

مدینه و مکه توزیع می شود. 
اولين انبار مربوط به ذخيره س��ازی تدارکات تغذیه اس��ت. ب��ه غير از ميوه هایی که 
روزانه در ميان زائران توزیع می ش��ود، 20 قلم ماده غذایی اعم از نوشيدنی ها، لبنيات، 
دورچين و ... که ش��امل آب آش��اميدنی، چای، ش��ير، دوغ، کره، پنير، نوشابه، آبميوه، 
زیتون، قند، شکر، مربا، عسل، نمک، ظروف یک بار مصرف، خرما، سس و سماق است 

در این انبار نگهداری می شود.
اولين تجربه خريداری متمرکز ميوه برای زائران 

خریداری ميوه برای زائران کشورمان در مدینه روزانه از بازارهای ميوه مدینه و جده 
صورت می گيرد. روزانه س��ه نوع ميوه خریداری و به طور مس��تقيم ميان مجموعه های 
محل اس��تقرار زائران ایرانی توزیع می ش��ود. حج سال 92، اولين باری است که تدارکات 
مورد نياز عمليات حج به طور صد درصد به صورت متمرکز در مدینه منوره تامين ش��ده 
است. با این اقدام، تنوع ميوه ای که به زائران عرضه شده است نسبت به سال گذشته افزایش 
100 درصدی داشته و بر اساس اعام رئيس سازمان حج و زیارت، نسبت به گذشته حدود 

10 تا 15 درصد در هزینه های خرید ميوه صرفه جویی شده است.
انبارهای دیگر در محل آش��پزخانه های متمرکز مستقر هستند که شامل انبار خشک، 
انبار برنج و سردخانه ها می شوند. 80 قلم ماده اوليه غذایی در این نبارها نگهداری می شود 
که مواد اصلی تهيه ناهار و شام هستند. 31 قلم از این مواد غذایی، ایرانی هستند و بقيه از 

بازار عربستان خریداری می شوند.
مواد اوليه غذای زائران ايرانی، کجايی هستند؟

رحيم فائز پور، مدیر آش��پزخانه دخيل در گفتگو با نش��ریه زائر گفت: در تهيه مواد 
غذایی زائران کش��ورمان، مواد اوليه ای نظير زرش��ک، زعفران، لوبيا قرمز و س��بزیجات 
منجمد از ایران تهيه می ش��ود و اقامی نظير گوش��ت، مرغ، ماه��ی، برنج، رب گوجه، 

روغن، لپه، ادویه جات، بلغور و ... از بازار عربستان خریداری می شوند.
مدیر آشپزخانه دخيل با بيان اینکه فقط "گوشت گوسفندی" در غذاها استفاده می شود  
افزود: مرغ مورد استفاده در غذای زائران ایرانی، مرغ بومی عربستان است که به صورت 
منجمد می آید. ماهی مورد اس��تفاده نيز فيله ماهی منجمد تانزانيایی است. برنج مورد 

استفاده نيز برنج هندی از نوع الکره است.
وزن سرانه گوشت، مرغ، ماهی و برنج زائران در هر وعده 

مدیر آشپزخانه دخيل همچنين درباره وزن سرانه گوشت، مرغ، ماهی و برنجی که در 
هر وعده غذایی به هر زائر تعلق می گيرد، گفت: س��رانه روزانه برنج برای هر زائر 200 گرم 
)140 گرم ناهار و 60 گرم شام(، سرانه گوشت در خورشت ها برای هر زائر 80 گرم، در کباب 
کوبيده، رولت گوشت و چلوگوشت برای هر زائر 150 گرم، سرانه ماهی برای هر زائر 180 

گرم و سرانه مرغ در یک وعده برای هر زائر برابر با یک چهارم مرغ است.

گزارش از انبارهای مواد غذايی و تدارکات در مدينه؛

100 قلم ماده اولیه در تهیه غذای  زائران استفاده می شود

نخسـتین مصوبه دولت یازدهـم برای اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه اجاره مسکن

معاون اول رئیس جمهور آئین نامه اجرایی نحوه اعطای 
تس��هیالت قرض الحس��نه اجاره مس��کن برای اسکان 

موقت را ابالغ کرد.

31 قلم از 
مواد اولیه  
غذای 
زائران، 
ایرانی 
است و بقیه 
از بازار 
عربستان 
خریداری 
می شود.

3 شنبه 6 مهر 1392 -   شماره 10
 22ذی القعده 1434  -   28سپتامبر 2013     
z a e r  n e w s p a p e r

 نیما شایان

مواد اولیه غذای زائران ایرانی، کجایی هستند؟
بررسی های میدانی خبرنگار ستاد اطالع رسانی حج 92 از انبارهای 

اقالم مواد غذایی در مدینه حاکیست، 100 قلم ماده اولیه در تهیه سه 
وعده غذایی روزانه برای زائران ایرانی بکار گرفته می شود تا دستگاه 
حج جمهوری اسالمی ایران صاحب عنوان تشکیالتی ترین کارگزاری 

حج در میان 57 کشوری شود که زائرانشان برای حج گزاری به سرزمین 
وحی می آیند.

گفـــــــــــــتگوگــزارش حــج

رئيس بيمارستان مدينه:
تخت های بیمارستان ایرانی مدینه قابل 

افزایش است
 رئيس بيمارستان مدینه جمعيت هال احمر 
 جمهوری اس��امی ایران، دکتر احمد ترکان،
را  ح��ج  در  بيمارس��تانی  مدیری��ت  تجرب��ه 
 ط��ی چن��د س��ال بر عه��ده داش��ته اس��ت.
ب��ا او درباره این بيمارس��تان و خدماتی که به 

زائران می دهد گفتگوی کوتاهی کرده ایم.
 بيمارس�تان مدينه چند س�ال است 
که تاس�يس ش�ده و از چ�ه بخش هايی 

تشکيل شده؟
مجموعه ه��اي خدمات رس��اني از بدو فعاليت 
هيئت پزشكي وجود داشته است ولي بيمارستان 
فعلي در س��ال 1381 تأسيس ش��ده است كه 
ش��امل بخش هاي داخلي س��ي س��ي یو، آي 
س��ي یو، رادیولوژي، آزمایش��گاه، درمانگاه هاي 

تخصصي و دندان پزشكي مي باشد.
اي�ن  در  بيمارس�تانی  تخ�ت  چن�د 

بيمارستان و جود دارد؟
ح��دود 2٥ تخت فعال كه البته با توجه به 

شرائط و پذیرش قابل افزایش است.
آيا خدمات تخصصی و جراحی هم در 
اين بيمارستان به زائران ارائه می شود؟

در خصوص خدمات تخصصي همانگونه كه 
ذكر ش��د در بخش هاي مذكور ارائه ميگردد اما 
خدمات جراحي به جز جراحي هاي س��رپایي با 
توجه به قوانين كش��ور عربس��تان در این مركز 

صورت نمي گيرد.
حادتري�ن مورد پزش�کی که در طول 
فعالي�ت اين بيمارس�تان از گذش�ته تا 
کنون ثبت ش�ده چه بوده؟ امسال مورد 

حادی وجود داشته يا خير؟
م��واردي از بيم��اران قلب��ي كه دچار 
ایس��ت قلبي ش��ده بودند و احي��اي قلبي 
ریوي براي آنان انجام ش��ده بود امس��ال 
بحم��داهلل تا كنون مورد حادي مش��اهده 

نش��ده اس��ت.
مراجعات بيماران به اين بيمارستان 
 عموم�ا ش�امل چ�ه م�واردی اس�ت؟
مراجعات به كلينيك هاي تخصصي از جمله 
دندانپزش��كي، اورتوپ��دي،  قل��ب و بيماري 

هاي ریوي و گوارش��ي.
نحوه همکاری شما با بيمارستان های 
کشور ميزبان چطور است؟ و چه مواردی 
عموم�ا به اين بيمارس�تان ها ارجاع می 

شود؟
مواردي كه نياز به جراحي غير س��رپایي و 
اقدام تشخيصي دارند و از طریق پزشك اعزام 

عرب زبان انجام مي شود.



پیامبر خدا )ص( فرمودند:
ای گروه مردم! حِج خانه خدا كنید . پس هیچ خانواده ای وارد خانه خدا 
نمی ش��وند ، مگر آن كه بی نیاز گردند و از حج گزاردن تخّلف نمی كنند 

، مگر آن كه تنگدست می شوند .

دریچه اي به فقه 
مذاهب اسالمي )2(

حكم قرائت نماز
الف( مذهب اماميه:

در دو ركعت اول نمازهاي 
فریض��ه و نافل��ه، قرائت حمد 
واجب است و در ركعت سوم 
قرائت  بين  نمازگزار  چهارم  و 
حم��د ی��ا تس��بيحات اربع��ه 

مخير اس��ت.
پس از حمد، قرائت س��وره 
اول  ركع��ت  دو  در  كام��ل 
نمازه��اي فریض��ه، ب��ه جز در 
ص��ورت ضرورت؛ مث��ل تنگي 

وقت، واجب اس��ت.
از نظر اماميه تكتف )دست 
جایز  خوان��دن(  نم��از  بس��ته 
نيس��ت و مبط��ل نماز اس��ت، 
)آمين  تأمين  اس��ت  همچنين 

گفت��ن( پ��س از حم��د.
ب( ساير مذاهب:

به نظ��ر تمامي مذاهب به 
جز احن��اف در تمامي ركعات 
غيرواجب  و  واج��ب  نمازهاي 
قرائت  الكت��اب  فاتح��ه  بای��د 
آن  عم��دي  ت��رك  و  ش��ود 
موج��ب بط��ان نماز اس��ت، 
ول��ي احناف، خوان��دن فاتحه 
الكت��اب را در دو ركعت اول 
نم��از فریضه واجب و در بقيه 

ركعات آن س��نت ميش��مرند.
مذاهب  ن��گاه  از  همچنين 
قرائت  س��نت،  اهل  چهارگانه 
مق��داري از ق��رآن، و لو یك 
س��وره كام��ل نباش��د در دو 
ركعت اول نماز س��نت، است.

اهل س��نت به ج��ز مالكيه 
نم��از  بس��ته  )دس��ت  تكّت��ف 
خواندن( در حال قرائت را سنت 
ميش��مرند ولي مالكي��ه مكروه 

ميدانند.
اه��ل  همچني��ن مذاه��ب 
س��نت آمي��ن گفت��ن پس از 
من��دوب  و  س��نت  را  حم��د 

ش��مرده اند.1
نتيجه گيري:

تمام��ي مس��لمانان یكصدا 
ب��ر ل��زوم قرائت س��وره حمد 
در دو ركع��ت اول نماز تأكيد 
ميكنند، اگر چه در تعدادي از 
فروع، نظرهاي متفاوتي را ابراز 

كرده اند.
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z a e r  n e w s p a p e r

مش��ورت با دیگران به ویژه ب��ا اهل تجربه و 
خردمن��دان و نظرخواه��ي از اندیش��مندان، 
کاري پس��ندیده و عملي م��ورد رضایت حق 

است.
و  ارزش  از چن��ان  ب��ا دیگ��ران  مش��ورت 
اعتباري برخوردار اس��ت که خداي مهربان در 
قرآن ب��ه پيامبرش فرمان مي دهد تا در کارها 
با مردم روش��ن ضمير و اهل تجربه مش��ورت 
کن��د؛ با این که مي داند پيامبر )صّلي اهلل عليه 
وآله( عاقل ترین انسان هاس��ت. ارزش مشورت 
به اندازه اي اس��ت که از صد و چهارده س��ورة 
قرآن، یکي از آنها ش��ورا )مشورت( نام گذاري 
شده و در آن سوره، ویژگي هاي اهل ایمان را 
ب��ه این صورت بازگو مي کن��د: توکل و اعتماد 
برخ��دا، اجتناب و دوري از گناه��ان کبيره و 
زش��ت کاري، عفو و گذش��ت به هنگام خشم، 
اطاع��ت از خ��دا و اجاب��ت دعوت ح��ق، به پا 
داش��تن نماز، مشورت در کارها، انفاق در راه 
خدا از آنچه روزي آنان ش��ده، یاري خواستن 
در  ک��ه  هنگام��ي  هم کيش��ان،  و  مؤمن��ان  از 
معرض ظلم و س��تم واقع مي ش��وند، اجتناب 

از یاري خواس��تن از بيگانگان و...
اميرمؤمنان)ع( مي فرماید:

هنگام��ي که پيامبر )صّل��ي اهلل عليه وآله( مرا 
براي تبليغ اسام به یمن فرستاد، به من فرمود:

»َي�ا َعِليُّ َما َح�اَر َمِن اْس�َتَخاَر َوَل َن�ِدَم َمِن 
اْسَتَشار«؛ 

»اي علي! کس��ي که از خدا درخواس��ت خير 
و خوب��ي ک��رد، س��رگردان نش��د و کس��ي که با 
دیگران در کارهایش به مشورت نشست، پشيمان 

نگشت«.
زائر، به ویژه کس��ي که س��فر اول اوس��ت، 
باید با اهل خرد و آناني که در این س��فر چند 
پيراه��ن بيش از او پاره کرده اند، دربارة صرف 

عمر گران بهایش و رفت و آمدش به حرم هاي 
مدین��ه و مک��ه و دربارة بهره ب��رداري بيش از 
پي��ش مش��ورت کند، تا ب��ه عبادت��ي کامل و 
زیارت��ي جامع و مناس��کي قابل قبول دس��ت 
یابد؛ چرا که ممکن اس��ت این س��فر، اولين و 
آخرین س��فر حّجش باش��د و دیگر بار، هرگز 

اتف��اق نيفت��د!
اما همان گونه که اش��اره ش��د، ب��ا خردمندان 
و دلس��وزان باید مش��ورت کرد؛ نه ب��ا همه کس! 
مشورت با برخي، انسان را دچار زیان و محروميت 

از فيوضات الهي مي کند.
رسول خدا )صّلي اهلل عليه وآله( به اميرمؤمنان 

)ع( مي فرمود:
»َل ُتَش�اِوْر َجَبانًا َفِإنَُّه ُيَضيُِّق َعَلْيَك اْلَمْخَرَج 
َوَل ُتَش�اِوِر اْلَبِخيَل َفِإنَُّه َيْقُص�ُر ِبَك َعْن َغاَيِتَك 

َها« ؛  َوَل ُتَش�اِوْر َحِريصًا َفِإنَُّه ُيَزيُِّن َلَك َش�رَّ
»با ترس��و مش��ورت مکن؛ زی��را او راه حل 
مش��کات را برت��و تن��گ مي کن��د، ب��ا بخيل 
مش��ورت نداش��ته ب��اش؛ زیرا ت��و را از هدف 
مثبت��ت بازم��ي دارد، ب��ا حریص به مش��ورت 
منش��ين؛ زیرا او طم��ع و آز را در نظرت نيکو 

جل��وه مي ده��د«.
حضرت صادق )ع( نيزمي فرماید:

«؛  َ َعزَّ َوَجلَّ »َشاِوْر ِفي أَْمِرَك الَِّذيَن َيْخَشْونَ اللَّ
»در کارهاي خود با کساني مشورت کن که از 

عظمت خداي عزوجل در هراس اند«

با چه کسانی 
مشورت کنیم؟

خودکامگي در تصمیم، استبداد رأي 
و نظر، و خود را در همة امور دانا و 

متخصص دانستن، کاري است که انسان را 
دچار زیان هاي سنگین و عواقب سوء و 
گاهي خسارت هاي جبران ناپذیر مي کند.

استاد حسین انصاریان

زائر، باید با 
اهل خرد 

و آنانی 
که در این 

سفر چند 
پیراهن 

بیشتر از او 
پاره کرده 

اند درباره، 
بهره برداری 

از رفتن به 
حرم های 

مدینه و مکه 
مشورت 

کند.

اخــــــــــلاق



وداع با مدیـنه یعـنی آغـاز دلتنگی و آغاز دلتنگی یعنی پایان حال    
خوشی که مثل دردی جانکاه فقط با نویدی بزرگتر تسکین می یابد.

مستقيم می روی س��ر اصل مطلب. خداحافظی از مسجد پيامبر دربين الحرمين.
می ایس��تی همانجایی که چند شب پيش زائران عاشق با اشک چشم غبار روبی اش 

کردند.
می ایس��تی بين قبه الخضرا و بقيع. دس��ت های دل بی قرارت را بلند می کنی 
به س��وی آس��مان آبی مدینه؛ همانی که از پرندگان تيز پروازش در این روزها بسيار 
گفتی و نوشتی، آنقدر که یک شب خوابشان را دیدی که همراهشان در آسمان بقيع 

بال می زدی. 
همراهشان دانه های گندم آن زائر کهنسال نيجریه ای را بر چيدی.فوج کبوتران 
ح��رم خواس��تند رازی از رازهای بقيع را برایت فاش کنند ک��ه بيداری مهلت نداد و 

چشم گشودی. 
تو بودی و مدینه و حرم سبز پيامبر)ص( که تو را به نماز می خواند.به سوی قبله، 

نماز عشق خواندی. هنوز در بين الحرمينی گاه وداع است.
خودت را با سيل جمعيتی با جامه های رنگين به داخل مسجد پيامبر می رسانی 
همراه موج جمعيت به مضجع ش��ریف نبوی نزدیک می ش��وی. دیگر به پای خودت 

نمی آیی.
 سوارموجی هستی که لحظه به لحظه کشتی دل ها را به ساحل رسيدن نزدیک  
و نزدی��ک تر می کند؛ آنقدر نزدیک که بيش��تر از آن،مانع اس��ت و نهی »ش��رطه«. 

می خواهی از جایی بروی که شاید دیگر بازگشت به آن برایت مقدر نباشد. 
ش��اید روزِی تو از این خوان گس��ترده همانی بود که برداش��تی و گذاشتی روی 
چشمت و حاال چشم هایت شاید بينا تر از هميشه باید پيرامونش را می دیدو ستاره 

هارا رصد می کرد.
»خوش��ه پروین« اگر برایت مقدر بود، حاال به آن رسيده ای و خودت را می بری 
و دلت را جا می گذاری. ش��اید روزی دوباره برگشتی و سراغ دلت را از همين جا پی 

گرفتی که حاال در برابرش ایستاده ای.
دس��ت هایت را به گاه وداع مثل آن زائر مالزیایی که همراه خدا حافظی با دست 
های بر افراشته، به پهنای صورت نورانی اش اشک می ریخت، تکان می دهی. اشک 
هایت را با پارچه ای از جنس  ارادت جمع می کنی و با خودت می بری که هميش��ه 

همراهت باشد.
از مس��جد پيامبر)ص( که بيرون می آیی، خ��ود را در بقيع می یابی. وداع با ائمه 
بقيع یعنی خدا حافظی با جایی که  زائراِن ایس��تاده در برابر آن ،مثل تصویری قاب 
گرفته هميشه گوشه ذهنت باقی می ماند. تا یادت باشد که در گوشه ای از کهکشان 

وحی جایی هست که زائرانش هميشه ایستاده و در سکوت زیارتش می کنند.
زیارت نامه را می ش��ود گرفت ولی جلوی اش��ک را که نمی شود گرفت.پس یک 
جزء جدایی ناپذیر آن قاب عکس اش��ک اس��ت که برای هميش��ه ثبت می شود. ره 

آوردت از قبرستان بقيع همين قاب عکس است؛ باشد که قدرش بدانی. 
خداحافظ مدینه. همه خاطره تو از شهر پيامبر »بودن«بود وحاال »رفتن« مقدمه ای 
است برای شکل گيری خاطره ای دیگر از سرزمينی دیگر،سرزمينی که مرکز زمين را در 

خود جای داده است.اولين دیدار با کعبه، آرزویی که به زودی محقق خواهد شد.

روایت وداع با پیامبر)ص( و ائمه بقیع)علیهم السالم(

خودت را می َبری، دلت را جا می گذاری  

خود را به کارهای زیبا عادت بده
امام عل��ی)ع( فرمودند:خودت را به كارهای زیبا )خدا 
پس��ندانه( عادت بده كه اگر به آنها عادت كنی برایت 

لذت بخش می شوند.

چند توصیه مهم به زائران 
سرزمین وحی

از زندگی عادی فاصله بگيريد
دبير ش��ورای عال��ی حوزه ه��ای علميه گفت: 
حج در لغت به معنای قصد حرکت به س��مت 
خدا اس��ت و باید از کسانی که از طرف حاجی 

مظلوم واقع شده اند حاليت طلبيده شود.
آی��ت اهلل رضا اس��تادی در همایش حجاج 
تمت��ع قم اف��زود: پرداخت خم��س و زکات و 
بدهی حجاج پيش از س��فر به س��رزمين حج 
باید مورد توجه قرار گيرد. انسان در سفر حج 
از امورات زندگی دنيوی جدا می شود از این رو 
حاجی باید ارتباط کاری خود را با داخل ایران 
ني��ز قطع کند چرا که قرار اس��ت حاجی یک 
ماه را ط��وری بگذارند که ی��ک عمر نمونه ای 
برای زندگی معنوی همراه با رعایت دستورات 

خدا باشد.
امام جمعه قم بيان کرد: در س��فر معنوی 
حج ممکن اس��ت مشکاتی در ارتباط با سایر 
حجاج، مدیران و روحانيون کاروان بوجود آید 
اما باید صبر و ش��کيبایی داش��ت تا خاطرات 

خوشی از این سفر باقی بماند.
وی یادآور ش��د: آموزش مس��ائل حج امری 
ضروری اس��ت و البته نباید برخی اعمال حج را 
برای خود س��خت بگيرند، حج مسائلی دارد که 
باید پيش از سفر آموزش داده شود و از سفارشات 
ام��ام راحل بوده اس��ت که م��ردم در یادگيری 

مسائل حج اهتمام مناسب داشته باشند.
شيعيان بر روی مساله وحدت تاکيد دارند

یک عض��و مجم��ع علمای جهان اس��ام 
تصری��ح کرد: حجاج ایران��ی با حفظ وحدت و 
با اخاق و رفتار خوب نشان دهند که در بين 

سایر زائرین نمونه هستند.
آیت اهلل محمد واعظ زاده خراسانی با توصيه 
به زائران خانه خ��دا و حجاج ایرانی بر رعایت 
اخاق و وحدت اسامی در مراسم حج افزود: 
حجاج باید قبل از سفر به مکه مکرمه و مدینه 
منوره توجه داش��ته باش��ند که در یک جمع 
ميليونی شرکت می کنند که همه مسلمانان از 

نقاط مختلف دنيا در آنجا حضور دارند.
وی خاطرنش��ان کرد: مراس��م حج، کنگره 
عظيم مسلمانان از فرقه های مختلف با آداب و 
رسوم گوناگون است که البته عمدتا در اعمال 

و مناسک حج مشترک هستند.
این عضو مجمع علمای جهان اسام تصریح 
کرد: حجاج ایرانی باید با اخاق و رفتار خود در 
بين س��ایر حجاج نمونه باشند و مشخص باشد 
که یک تربيت و آداب و رس��وم خاصی را رعایت 
می کنند، بنابراین شيعيان و پيروان مکتب اهل 
بي��ت )ع( به وی��ژه باید بر روی مس��ئله وحدت 

اسامی در حج توجه ویژه ای داشته باشند.
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سید محمد سلیمانی

خودت را با 
سیل جمعیتی 
با جامه 
های رنگین 
به داخل 
مسجد پیامبر 
می رسانی 
همراه موج 
جمعیت به 
مضجع شریف 
نبوی نزدیک 
می شوی. دیگر 
به پای خودت 
نمی آیی. 
سوارموجی 
هستی که 
لحظه به لحظه 
کشتی دل ها 
را به ساحل 
رسیدن نزدیک  
و نزدیک تر 
می کند.

هرکس بداخالق باشد خودش را عذاب می دهد
پیامبر)ص( فرمودند: هر كس بد اخالق باش��د، خودش را عذاب می دهد و هر كس غم 

و غصه اش زیاد شود، تنش رنجور می گردد.

نـــــــــــــــگاه



پیامبر خدا )ص( فرمودند:
هرك��س دنی��ا و آخرت می خواه��د، پس آهنگ این خانه كند ، كه بنده ای ب��دان روی نیاورده و از خدا دنیا را 

نخواسته، مگر آن كه از آن بدو داده است و آخرت را نخواسته، جز آن كه برایش اندوخته است.

اسکان حجاج نقش اساسی در تامین آسایش 
آنان ایفا میکند و امکان بهره مندی بیشتر از 
معنویت سفر را فراهم می آورد.حجاج ایرانی 
معموال هفت روز در مدینه و بالغ بر سه هفته 
در مکه بسر میبرند.کیفیت هتلها و منطقه 
بندی آنها و تقس�یم فضاها بی�ن کاروانها و 
قیمت گذاری و نهایتا بهره برداری از مسکن 
در طول مدت حضور زائران از مسائل اساسی  
مورد توجه س�ازمان می باش�د. در اینجا به 
پاره ای از نکات دانستنی در خصوص اسکان 

حجاج اشاره میگردد:
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1  آیا میدانید؟زائران حج امسال در 25 هتل در مدینه منوره و 64 
هتل در مکه مکرمه اسکان می یابند.

2 در راستای توسعه  حرم در مکه و مدینه تعداد قابل توجهی از 
هتلهای مورد استفاده حجاج همه کشورها تخریب شده اند و در 

برخی نقاط تامین هتل با محدودیت مواجه شده است.

3  تمام کشورهای اسالمی برای اسکان حجاج خود درمکه و مدینه 
تالش می کنند و در بازار عربستان رقابت دارند.

4  نوع و سبک اجرای حج و خدمات رسانی اجرایی و فرهنگی به 
حجاج ایرانی برروی نحوه اسکان و تقسیم فضاهای هتل بین زائران 

تاثیر مستقیم دارد.

نکاتی درباره
 اسکان زائرین

پيامب��ر)ص( وقت��ي ب��ه نب��وت مبعوث 
ش��دند،  مردم مكه ایشان را بسيار تحت 
فش��ار قرار مي دهن��د و نمی گذارند در 
خود مکه وبویژه مس��جد الح��رام برای 
دین جدید خود تبلي��غ کنند .اذا وقتی 
از هر جا برای تبليغ نا اميد شدند، یكي 
از راه هایي كه براي اطاع رساني استفاده 
كردن��د  فصل حج بود و از آنجا كه حتی 
درفصل ح��ج هم در مس��جد الحرام به 
ایشان اجازه فعاليت نمي دادند، حضرت 
در منا كنار جمره عقبه که ش��لوغ وقابل 
کنت��رل نب��ود مي نشس��تند و ب��ا مردم 
ش��هرهاي مختلف كه ب��رای حج آمده 
بودند صحبت مي كردن��د و مي فرمودند 
م��ن دی��ن جدی��دي آوردم و پيامب��ر 
جدیدي از نواده های ابراهيم هستم که 
در ت��ورات وانجيل آمدن مرا  مژده داده 
ان��د و بدین نحو به کم��ک صحابه دین 

خود را به مردم عرضه مي كردند.

از قضا یكي از ش��هرهایي كه حجاج 
آن در من��ا آم��ده بودن��د، ش��هر یثرب 
ب��ود و تعدادي از اهال��ي یثرب در یكي 
از روزه��اي ح��ج س��الهاي اخ��ر اقامت 
پيامبر)ص( در مکه ، سخن پيامبر)ص( 
را قبول كردند و اسام آوردند. این افراد 
به یثرب رفتند و تعداد دیگري را هم به 

اسام دعوت کرده ومسلمان کردند. 
در موس��م ح��ج س��الهای بعد هم 
پيامب��ر)ص( ب��ا عده اي دیگ��ر از اهل 
یث��رب صحب��ت كردن��د و نهایتا عده 
بيش��تری از اهل یثرب كه به حج آمده 
بودند مس��لمان ش��دند ،لذا مسلمانان 
یث��رب زیاد وزیادتر ش��د. ب��ا توجه به 
زیاد ش��دن تع��داد مس��لمانان یثربی 
بعضی از آن��ان از پيامبر )ص(خواهش 
کردن��د یك نف��ر را به عن��وان نماینده 
خ��ود ب��راي راهنمائ��ی اه��ل یث��رب 
بفرس��تند تا مسائل اسامي را با او در 

مي��ان بگذارند.  حض��رت به دنبال این 
درخواس��ت مصعب ب��ن عمير را که از 
صحاب��ی جوان ، خوش فکر،س��خنور ، 
ش��جاع و دلير بود به عنوان نماینده به 
یثرب فرس��تادند. مصعب بن عميرپس 
از ورود به یثرب  ش��روع به تبليغ كرد 
و ب��ا صوت خوش��ی که داش��ت قرآن 
ميخوان��د و با فن س��خنوری و تبليغی 
که از پيامبر آموخته بودند عده زیادی 
را ب��ه س��رعت مس��لمان ک��رد. کار به 
جائی رس��يد كه سعد بن معاذ؛ یكي از 
مدینه)خزرج(،  مهم  قبائل  سردمداران 
وقتي ش��نيد او تبليغ اسام را مي كند، 
خواس��ت او را دستگير كند و مزاحمت 
فراه��م كن��د ولي ی��ك نفر به س��عد 
پيش��نهاد داد كه مصع��ب را صدا كن 
ت��ا او حرف خ��ود را برای��ت بزند بعدا" 
هر تصميمی خواس��تيد بگيرید . او هم 
چني��ن كرد و مصع��ب را دعوت کرد و 

 دكترمحمدحسن شجاعي فرد

کنگره حج، فرصت تبادل نظر مسلمانان
اولین نكته اي كه درباره حج باید بدان توجه داشت این است كه حج از زمان رسول اكرم آغاز نشده 
است به نحوي كه حتي خود پیامبر )ص( هم قبل از بعثت حج به جا مي آوردند و ایشان 23 بار حج به 

جا آوردند كه فقط یك بار آن بعد از اسالم بوده که همان حجه الوداع است.  
مهمترین موضوع درباره حج این است كه حج یك كنگره براي اطالع رساني مسائل بین همه مسلمانان 
است البته  قبل از ظهور اسالم و بعد از آن نیز به این مهم عمل شده است . دراین باره این مطلب دو 

نمونه را یادآور مي شوم. 
مسئوالن حج 

کشورهای 
اسالمی با 

فراهم آوردن 
شرائط الزم 
زمینه تبادل 

نظر بیشتر بین 
مسلمانان را 

در موسم حج 
ایجاد نمایند تا 

از این طریق 
عالم اسالم 

بیش از بیش 
باهم همکاری 

های علمی، 
اجتماعی، 

اقتصادی و 
فرهنگی داشته 

باشند.
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5  در مدینه منطقه مرکزی  نزدیک حرم مورد 
توجه بسیاری از کشورهاست،همچنین درمکه 

وضعیت جغرافیایی شهر متفاوت از مدینه است و 
کوهستانی می باشد،با این حال ساختمانهای نسبتا 

مطلوبی با قیمت و کیفیت مناسب برای هموطنان 
اجاره شده است.

هتلهای موجود درعربستان حتی هتلهای    6
المللی  با استانداردهای بین  مشهور و زنجیره ای 

هتلی مطابقت ندارند و بر اساس شرایط زیارتی 
بندی میشوند. گروه 

7  امتیاز دهی و طبقه بندی هتلهای مورد اجاره 

ایرانیان بر اساس 20 عامل انجام میگیرد.
هتلهای مدینه به 5 گروه قیمتی  تقسیم شده اند.بعالوه 

هماهنگی کامل بین مسکن مدینه ومکه وجود دارد.

8  تفاوت نرخ هتلهای اجاره شده در عربستان مهمترین 
عامل ایجاد اختالف قیمت کاروانهای حج میباشد.

9  تقسیم بندی اتاقها در حج بصورت خانوادگی 
موجب افزایش چشمگیر هزینه سفر خواهد شد.

10  پس از تعیین گروه قیمتی هتلهای مورد 
اجاره،کاروانهای استانها با قرعه کشی از هتل خود 

با خبر می شوند.                     ادامه در شماره بعد...

مصعب در حضور س��عد ین معاذ  ش��روع كرد 
به قرآن خواندن و س��عد ب��ن معاذ آنقدر تحت 
تاثير قرار گرفت كه در همان جلس��ه مسلمان 
ش��د. ب��ا اس��ام آوردن س��عد هم��ه قبيله او 

مس��لمان ش��دند. 
در س��فرهاي بعد وقتي حجاج مس��لمان از 
یثرب به مکه نزد پيامبرآمدند ،پيشنهاد کردند  
ب��ا توجه به اینكه تعداد مس��لمانان یثرب زیاد 
شده اند وپيامبر )ص( هم امکان تبليغ در مكه 
ندارند، لذا ایش��ان را  به یثرب دعوت کردند تا 
به انجا بروند واز آنجا برای اس��ام تبليغ کنند.  
حض��رت دعوت را ب��ا ش��رایطی  پذیرفتند كه 
مثا"بين اوس و خزرج درگيري نباش��د و آنها 
همه شرطها را پذیرفتند.در نتيجه  پيامبر)ص( 
به یثرب هجرت کردند ونام آن ش��هر را هم به 
مدین��ه النبی )ص( تغيير دادن��د که به تدریج 
مدینه ناميده ش��د. با مهاجرت پيامبر به مدینه 
تبليغ اس��ام ش��دت یافت تا آنجا که پيروزی 
های بزرگ حاصل ش��د و حكومت اس��امي را 

در آنجا بنا نهاده ش��د.
این ی��ك نمونه از مواردي اس��ت كه قبل از 
هج��رت پيامب��ر، در بحث اطاع رس��اني کنگره 

بزرگ حج اتفاق افتاد.
دومي��ن مورد واقعه غدیراس��ت. در مورد 
غدی��ر ه��م ،پيامب��ر از اینك��ه ای��ن موضوع 
والیت علی)ع(را اع��ان كنند، مقداري تامل 
داش��تند ام��ا بعضي قرآن شناس��ان مي گویند 
ك��ه این آیه 3 بار در موس��م حج ب��ه پيامبر 
)ص( ن��ازل ش��د كه اگر این م��ورد را اعان 
نکني��د ،گوئ��ی رس��الت را اب��اغ نك��ردي و 

آخری��ن ب��ار وحی در جحفه ب��ود كه یكي از 
ميقات هاس��ت اتفاق افتاد.  

حض��رت در نزدیکی جحف��ه در منطقه ای 
بنام غدیر)نهر یا آبگير( خم ایس��تادند و گفتند 

هر گروه��ی از حجاج ک��ه رفته ان��د برگردند 
و منتظ��ر بمانند ت��ا بقيه هم از مکه برس��ند. 
بعد از جمع ش��دن همه آن حضرت سخنراني 
طوالني را انج��ام دادندوالیت حضرت علی)ع( 
را اع��ام كردند. هرچند به دالئل��ی این تغيير 
محتوا پيدا کرد امااین اطاع رس��انی مهم هم 

در فصل حج انجام ش��د .
پس نتيجه اي كه مي توان گرفت این اس��ت 
كه یكي از مهمترین عباداتي كه اس��ام واجب 
كرده و در هيچ مكاني امکان انجام آن نيس��ت 
ول��ذا هيچ جا واجب نيس��ت به ج��ز در مكه و 
ح��ال آنكه س��ایر عب��ادات را مي ت��وان در هر 
جای��ي انجام داد و حج تنها عبادتي اس��ت كه 
جاي خاص��ي براي آن در نظر گرفته ش��ده و 
یك��ي از علل آن )البته تنها علت نيس��ت( این 
اس��ت كه همه مس��لمانان اجتماع كنند و یك 
اطاع رس��اني عظيم بين المللي بين مس��لمين 

اتف��اق بيفت��د. 
البته به دليل اینكه كش��ورهاي اس��امي 
آن یكپارچگ��ي و اتح��اد الزم را ندارن��د، از 
ای��ن كنگ��ره به نح��و مطلوب اس��تفاده الزم 
نمي ش��ود . البته عده اي از مس��لمانان كه به 
حج مي آیند خودشان به صورت فردي اقدام 
ب��ه تب��ادل اطاع��ات مي كنند.  اميد اس��ت 
فراهم  با  اس��امی  مس��ئوالن حج کشورهای 
آوردن ش��رائط الزم زمينه تبادل نظر بيشتر 
بين مس��لمانان را در موسم حج ایجاد گردد 
تا از این طریق عالم اسام بيش از بيش باهم 
و  علمی،اجتماعی،اقتصادی  ه��ای  هم��کاری 

فرهنگی داش��ته باش��ند. 



امام سجاد  )ع( فرمودند:
حج و عمره بروید، تا تندرس��ت ش��وید و روزیهایتان وسعت یابد و مخارج 

خانواده شما تأمین شود .

تكبر از سه 
عنصر تشكیل 

می شود: نخست 
اینكه برای 

خود مقامی 
قائل شود، 
دیگر اینكه 

برای دیگری 
نیز مقامی قائل 

شود و در 
مرحله سوم 

مقام خود را 
برتر از آنها 

ببیند و احساس 
خوشحالی و 
آرامش كند

پوشاندن روی پا
مرد محرم نباید چکمه و جوراب 
بپوشد و احتياط واجب آن است 
که از پوش��يدن ه��ر چيزی که 
تمام روی پا را می پوشاند، مانند 
کف��ش، اجتناب کن��د. لکن اگر 
لباس اح��رام یا پتو و امثال آن را 

روی پا بيندازد، اشکال ندارد.
پوشاندن سر

2-  ب��رای م��رد مح��رم جایز 
نيس��ت که س��ر خود را با کاه یا 
عمامه یا حوله و دستمال و مانند 
آن بپوشاند. و بنابر احتياط واجب 
باید از گذاشتن هر چيز که موجب 
پوشيده شدن سر می گردد مانند 
حنا و کف صابون یا حمل اشيا بر 

روی سر و مانند آن اجتناب کند.
3- گوش نيز بخشی از سر است 
و پوشاندن آن در حال احرام جایز 
نيس��ت. اما گذاشتن قرآن و مانند 
آن بر روی س��ر یا خش��ک کردن 
تدریجی بخشی از سر اشکال ندارد. 
هر چند احوط آن اس��ت که از آن 

نيز اجتناب شود.
پوشاندن صورت برای زنان

4- پوشاندن صورت در حال 
احرام به گونه ای که متعارف زنان 
در حجاب از نامحرم یا خودداری 
از شناخته شدن است، برای زنان 
جایز نيس��ت. بنابراین پوشاندن 
بخش��ی از صورت ب��ه نحوی که 
پوشاندن صورت بر آن صدق کند 
مانند پوشاندن گونه ها و بينی و 
چانه، جهت حجاب یا ش��ناخته 
نش��دن مانن��د پوش��اندن تمام 

صورت است و جایز نمی باشد.
5- اس��تفاده از ماسک برای 
 پوش��ش بين��ی و ده��ان برای 

زنان در حال احرام مانع ندارد.
ف  ا طر ا ن  ند ش��ا پو  -6
 ص��ورت از ب��اال ی��ا پایي��ن ی��ا دو
 طرف آن به ط��وری که زنان هنگام 
پوشيدن  مقنعه به نحو متعارف و یا 
هنگام پوشاندن سر در نماز انجام می 
دهند و پوشاندن صورت بر آن صدق 
نمی کند، اشکال ندارد. ولی پوشاندن 

صورت با بادبزن و مانند آن حرام است.
شورای استفتاء بعثه مقام 
معظم رهبری در مدینه منوره
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 بزرگان اخاق گفته اند: اس��اس تكبر این اس��ت 
كه انس��ان از اینكه خود را برت��ر از دیگری ببيند 
احس��اس آرامش كند، بنابراین تكبر از سه عنصر 
تشكيل می ش��ود: نخست اینكه برای خود مقامی 
قائل ش��ود، دیگر اینكه برای دیگ��ری نيز مقامی 
قائل ش��ود و در مرحله س��وم مقام خود را برتر از 

آنها ببيند و احساس خوشحالی و آرامش كند. 
از همي��ن رو گفته اند تكبر)خ��ود برتربينی( با 
عجب)خ��ود بزرگ بينی( تف��اوت دارد، در عجب 
هيچ گونه مقایس��ه ای با دیگری نمی ش��ود، بلكه 
انس��ان به خاطر علم یا ث��روت یا قدرت و یا حتی 
عب��ادت، خود را ب��زرگ می بيند، ه��ر چند فرضا 
كس��ی جز او در جهان نباشد، ولی در تكبر حتما 
خ��ود را با دیگری مقایس��ه می كن��د و برتر از او 

می بيند. 
واژه »كب��ر و تكبر« گاه به آن حالت نفس��انی 
كه در باال اش��اره شد گفته می شود و گاه به عمل 
ی��ا حركتی كه ناش��ی از آن اس��ت، مث��ا چنان 
می نشيند یا راه می رود و سخن می گوید كه نشان 
می دهد خود را برت��ر از همه اطرافيانش می بيند، 
ای��ن اعمال و ح��ركات را نيز تكب��ر می نامند كه 
ریش��ه اصليش همان حالت باطنی و درونی است.

نش��انه های تكبر، بسيار زیاد است، از جمله اینكه 
افراد متكبر انتظارات زیادی از مردم دارند، انتظار 
دارند دیگران به آنها س��ام كنند، كس��ی پيش از 
آنها وارد مجلس نش��ود، هميشه در صدر مجلس 
جای گيرن��د، مردم در برابر آنه��ا كوچكی كنند، 
كسی از آنان انتقاد نكند و حتی پند و اندرز نگوید، 
همه برای آن ها امتيازی قائل شوند و حریمی نگه 
دارند، مردم در برابر آنها دس��ت به سينه باشند و 

هميشه از عظمت آنان سخن بگویند. 
بدیهی اس��ت ظه��ور و بروز این ح��االت تابع 
درجه ش��دت و ضعف تكبر اس��ت، در بعضی همه 
این نش��انه ها ظاهر می ش��ود و در بعضی قسمتی 

از اینها! 
این حاالت و حركات ریش��ه های درونی دارد، 
گاه بس��يار ضعي��ف و پنه��ان اس��ت به طوری كه 
ممكن اس��ت افراد در برخوردهای نخستين هرگز 
متوجه آن نش��وند و حت��ی این صفت مذموم را با 
نقطه ه��ای مثبت و قوت)مانن��د اعتماد به نفس و 
بزرگی ش��خصيت( اش��تباه كنند و گاه به قدری 
آشكار است كه هر كس از دور متوجه آن می شود. 

اخالق در قرآن 

کمی تواضع چاشنی 
رفتارمان کنیم!

موعظه و پند، غذای
معنوی و ملکوتی است

پندپذیر باشیم
انسان همواره نيازمند موعظه و پند 
است. موعظه و پند، غذاي معنوي و 
ملکوتي است که باطن و روح انسان 
را پرورش مي دهد و زمينة سعادت و 

خوشبختي را در دنيا و آخرت فراهم 
مي کند.

پندپذی��ري، اخ��اق صالحان و 
اولياس��ت. پندپذیري؛ یعني این که 
انس��ان از هر حادثه، جریان و گفتار 
مناسبي عبرت بگيرد و آن تجربه را 

به کار بندد.
»پندپذیري«، مردي شراب خوار، 

عياش و غافل چون »بشر حافي« را 
به گردونة دین، معرف��ت، عرفان، و 
توبة واقعي کش��انيد و او را تبدیل به 

یکي از اولياي خدا کرد.
فضيل عي��اض که مردي راهزن، 
دزد و مج��رم بود، ب��ا پند و اندرز به 
مق��ام واالي انس��انيت و اوج عرفان 

عملي رسيد.

 افراد متكبر انتظارات زیادی از مردم دارند، 
انتظار دارند دیگران به آنها سالم كنند، كسی 

پیش از آنها وارد مجلس نشود، همیشه در 
صدر مجلس جای گیرند، مردم در برابر 

آنها كوچكی كنند، كسی از آنان انتقاد نكند 
و حتی پند و اندرز نگوید، همه برای آنها 
امتیازی قائل شوند و حریمی نگه دارند، 
مردم در برابر آنها دست به سینه باشند و 

همیشه از عظمت آنان سخن بگویند.

        استفتاء

شماره تلفن اعضای محترم شورای 
استفتاء بعثه مقام معظم رهبری

محمدی يزدی: 0537100401 
  فاح زاده: 0537114756

مومن: 0537296484
 جع�فر پيشه: 0537100450



زمانی كه 
قصی بن كالب 
قریش را در 
مكه فراهم 
آورد،هر 
طایفه ای از 
آنان را در 
بخشی از مكه 
سكونت داد.

او قسمت »وجه 
كعبه «یعنی 
معالة یا باالی 
مكه را،كه 
شامل شعب 
ابی طالب 
به سمت 
باال می شد، 
برای خود 
و فرزندانش 
برگزید

امام صادق  )ع( فرمودند:
ح��ج گزار ، تا خود را به گناه��ی نیالوده ، نورانّیت حج 

با اوست .
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قبيله ای كه اس��ماعيل)ع(در ميان آنها بود،»جرهم «نام داشت كه بعدها از ميان رفتند و در 
تاریخ فراموش شدند،به طوری كه نشانی از آنان نماند.در دوره تسلط جرهم بر مكه بود كه 
مردم موحد این ناحيه،پس از س��الها یگانه پرستی بت پرست شدند.آنان به تقليد از یكی از 
بزرگان خود به نام عمرو بن لحی،بتی را كه وی از شام به مكه آورده بود)هبل(،مورد پرستش 
قرار دادند.در عين حال كه اعتقاد به خانه كعبه و خدای كعبه)رب البيت(نيز داشتند.روز به 
روز،بر تعداد بتها افزوده شد تا آنجا كه به هنگام ظهور اسام،بنا به اظهار برخی از منابع،قریب 
360 بت در اطراف خانه كعبه قرار داشته است. بعد از جرهم، قبيله خزاعه بر مكه تسلط یافت 
و سپس به تدریج قریش توانست مكه را از دست آنها خارج سازد و خود بر اوضاع مسلط شود.

تاریخ احتمالی تسلط قریش بر مكه،حدود دو قرن پيش از هجرت بوده است. 

w قریش در مكه 
قصی بن كاب داماد رئيس قبيله خزاعه بود.او توانست پس از مرگ پدر همسرش، با گرد 
هم آوردن و متحد ساختن خانواده های متفرق قریش،كه در اطراف مكه زندگی می كردند، بر 
مكه تسلط یابد. قصی در آبادانی مكه كوشيد و دار الندوه را برای مشاوره رؤسای خاندانهای 
قریش ساخت و سرو سامانی به مكه داد. وی اداره امور مكه را تحت عنوانهای »پرچمداری «، 
»پرده داری كعبه «،»سقایت حجاج «و...تقسيم كرد و هر قسمت را به یكی از خانواده ها سپرد. 
نوشته اند كه او در بازسازی كعبه نيز تاشهایی داشته است.پيش از قصی،اطراف كعبه تا فاصله 
زیادی از س��كنه خالی بوده اس��ت;اما قصی آنها را در نزدیكی كعبه گرد آورد و تنها به اندازه 
طواف،محدوده ای را باقی گذاشت. پس از قصی،فرزندان وی عبد مناف و عبد الدار و بعد از آن 
نيز هاشم فرزند عبد مناف و عبد المطلب فرزند هاشم در مكه نفوذ فراوانی داشتند.در زمان 
هاشم بود كه مكه به یك مركزیت تجاری مهم تبدیل شد و قریش به كار تجارت در باد دور 

دست پرداختند. قرآن در سوره قریش به این مساله اشاره كرده است. 
زمان��ی ك��ه قصی بن كاب قری��ش را در مكه فراهم آورد، ه��ر طایفه ای از آنان را 
در بخش��ی از مكه سكونت داد. او قس��مت »وجه كعبه «یعنی معاة یا باالی مكه را،كه 
ش��امل شعب ابی طالب به سمت باال می شد، برای خود و فرزندانش برگزید. به همين 
دليل فرزندان وی همه در این بخش س��كونت داشتند. بخش اجياد)شامل اجياد كبير 
و صغير در پش��ت كوه ابو قبيس(را به بنی مخزوم داد. منطقه مس��فله مكه در اختيار 
بنی جمح قرار گرفت و بنی س��هم در ثنيه س��فلی، كه امروزه به نام »شبيكه «معروف 
است،سكونت داده شدند. طایفه بنی عدی را)كه خليفه دوم از آن تيره است(در پایين 

ثنيه مزبور،جایی كه امروزه به جبل عمر معروف است، سكونت داد. 

کعبه پس از 
اسماعیل )ع(

اسماعیل)ع(در 
میان عربهای نواحی 

اطراف مكه بزرگ 
شد و از میان آنان 

همسری برگزید.نسلی 
را كه از وی به وجود آمد،با 

نام »عربهای عدنانی «می شناسند.اینان 
در واقع عرب نیستند،بدان جهت كه نژاد 

اسماعیل)ع(از مردمان بین النهرین بود.

دعای همسران سه شهید 
در اولین زیارت کعبه معظمه

همسران سه ش��هيد دفاع مقدس، دست 
در دس��ت همدیگر به سرزمين وحی آمده اند 
تا نایب الزیاره همسران ش��ان در حرم نبوی و 
در جوار ائمه مظلوم بقيع عليهم السام باشند. 
همسر ش��هيد علی اکبر پریمی، همسر شهيد 
هاش��م محم��دی و همس��ر ش��هيد رضا قلی 
تاج الدینی در حالی به زیارت حرمين شریفين 
مشرف شده اند که خود را نماینده شهدایشان 

می دانند.
زهرا پریمی همسر شهيد علی اکبر پریمی 
در گفتگ��و با زائر گف��ت: علی اکبر از جانبازان 
ش��يميایی بود و پس از تحمل س��ختی های 
بسيار در فروردین ماه 86 دعوت حق را لبيک 
گفت. همس��رم خيلی دوس��ت داش��ت گنبد 
خضراء نبی را ببيند و دلداده ائمه مظلوم بقيع 
عليهم الس��ام بود اما مهلت پيدا نکرد که زائر 

مدینه شود.
همسر ش��هيد پریمی در بيان خاطره ای 
از ای��ن ش��هيد گف��ت: یک��ی از دوس��تان 
آق��ا علی اکب��ر که ایش��ان ه��م از جانبازان 
ش��يميایی هس��تند، تعریف می کرد که نذر 
ختم ق��رآن ک��رده بودند اما قب��ل از اینکه 
ق��رآن را ختم کنند، خ��واب دیده اند که در 
حرم نب��وی زیارت می کنن��د و آقا علی اکبر 
ه��م با یک دس��ته گل در حال وارد به حرم 
است. هر چند شهيد من نتوانست به مدینه 
بيای��د ام��ا دائم ای��ن احس��اس را دارم که 
تش��رف من، مزدی است که ائمه معصومين 
)ع( به خاطر رشادت های همسرم داده اند تا 

حداقل نایب الزیاره اش باش��م.
خان��م خان بابا همس��ر ش��هيد رض��ا قلی 
تاج الدینی ني��ز با بيان اینکه "در اولين زیارت 
رسول خدا، اولين فردی که جلوی نظرم آمد 
همسر شهيدم بود." گفت: ما همسران شهدا، 

نماینده شهدا هستيم.
نفر آخر این گروه س��ه نفره همس��ران 
ش��هدا، مهي��ن محم��دی همس��ر ش��هيد 
هاش��م محمدی ب��ود. او می گوید: در این 
س��رزمين، هر کج��ا زیارت م��ی روم، فکر 

می کنم حق ش��هيد اس��ت. 
ه��ر س��ه نف��ر اعض��ای ای��ن گ��روه، 
هس��تند  دوس��ت  یکدیگر  با  سال هاس��ت 
انتظ��ار، توفيق  و اکنون پ��س از مدت ها 
قرار گرفتن در مس��ير این سفر معنوی را 
دعای ش��ان  اولين  که  می گویند  یافته اند، 
در لحظ��ه ای که برای اولي��ن بار کعبه را 
زی��ارت  کنن��د، تعجيل در ف��رج آقا امام 

زمان )عج( اس��ت.

گفـــــــــــتگو تاریـــخ مــکه



نجات قایق های یمنی در دریای سرخ توسط نیروی دریایی ارتش
امیر دریادار دوم س��یاوش ج��ره، معاون عملیات نی��روی دریایی ارتش 
گف��ت: دو فرون��د قایق صیادی یمن��ی که در دریای س��رخ مورد تعرض 
دزدان دریایی قرار گرفته بودند، توس��ط ناوگروه بیست و هفتم نیروی 

دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران نجات یافتند.

ی��ک مقام مس��ئول در ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش 
فرآورده ه��ای نفتی با اش��اره به راه ان��دازی کامل طرح 
بنزین س��ازی پاالیش��گاه نفت تبریز از افزایش ظرفيت 
تولي��د بنزین یورو 4 اتحادیه اروپا در کش��ور خبر داد و 
گفت: ط��رح جدید پتروپاالیش��گاهی تبریز هم با هدف 
جداس��ازی بنزن از ترکيب فرآورده های نفتی راه اندازی 

شده است.
عادل نژادس��ليم با اش��اره به راه ان��دازی بزرگترین 
ط��رح بنزین س��ازی در ش��مال غرب ای��ران، گفت: در 
ح��ال حاض��ر مراح��ل س��اختمان و نص��ب، راه اندازی 
و پي��ش راه ان��دازی ني��روگاه، واحده��ای فرآین��دی و 
پ��روژه ه��ای جانب��ی ط��رح بنزین س��ازی پاالیش��گاه 
 نف��ت تبری��ز به ط��ور کام��ل به پایان رس��يده اس��ت.

مدیرعامل پاالیش��گاه نفت تبریز ب��ا اعام اینکه تاکنون 
واحد تصفيه خوراک، گوگرد زدایی، نيروگاه و واحدهای 
یوتيلتی طرح بنزین س��ازی این پاالیشگاه نفت به طور 
کامل راه اندازی و آماده بهره برداری شده است، تصریح 
کرد: در ش��رایط فعلی تولي��د انبوه و تج��اری بنزین با 

استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا آغاز شده است.
ای��ن مقام مس��ئول ظرفي��ت نهایی تولي��د بنزین 
با اس��تاندارد ی��ورو چهار اتحادیه اروپ��ا را حدود یک 
ميلي��ون ليت��ر در روز اعام کرد و افزود: با احتس��اب 
تولي��د فعل��ی پاالیش��گاه، مجم��وع تولي��د بنزی��ن با 
اس��تاندارد ی��ورو چهار، به حدود 5 ت��ا 6 ميليون ليتر 
در روز افزای��ش می یابد که کل نيازهای ش��مال غرب 

کش��ور را به طور کامل پوش��ش می دهد.

تولید بنزین ایران افزایش یافت

اخبار کوتاه

آمار پسران در سن ازدواج 
از سـال 93 به بعد بیش از 

دختران مي شود
مدیركل جمعيت و آمار سازمان 
ثبت احوال كشور گفت: به علت 
س��اختار هرم س��ني جمعيت از 
س��ال 93 به بعد آمار پسران در 
س��نين ازدواج، بيش از دختران 
مي شود. علي اكبر محزون افزود: 
بر اساس آخرین وضعيت جمعيت، 
به ازاي ه��ر 26 خانوار یك رویداد 

ازدواج در كشور رخ مي دهد .
وي با بيان اینكه شاخص نرخ 
ازدواج در سال هاي اخير تغييرات 
جزیي داش��ته است، اظهار داشت: 
از مهمترین ش��اخص هاي س��ن 
زوجي��ن این اس��ت ك��ه در حال 
حاضر ح��دود 12 درصد ازدواج ها 
در رده هاي هم س��ن ، 11 درصد 
زنان دو تا 20 سال بزرگتر از مردان 
و 3.65درصد زنان یكسال بزرگتر 
از مردان هس��تند. در بيش از 73 
درص��د ازدواج ها نيز س��ن مردان 
بيش از س��ن زنان است. محزون  
گفت: بيشترین ازدواج ها در گروه 

سني 20 تا 24 سال رخ مي دهد.

شنبه 6 مهر 1392 -   شماره 1010
 22ذی القعده 1434  -   28سپتامبر 2013     

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

ايام هفته 
مداحقاریمجریسخنرانمحل برگزاری � نام مدير و ...زمان برگزاریو تاريخ

شنبه 92/7/6 

22 ذيقعده 1434

فندق بهاء الدين � باغدار طوسی 10 الی 11
0548997347

حاج آقا
مطيعیشوکاویقربانعلیراشد يزدی

فندق انوار الزهراء � محمد رضا اسماعيل 16:30الی17:30
تهرانی 0538997304

حاج آقا
رمضان پورحاج محمدیراشد يزدی

المدينه موفنبيک - سيدعلی 22الی23
ميرامينی0538997215

حاج آقا
مطيعیرضوانیقربانعلیراشد يزدی

يکشنبه92/7/7

 23 ذيقعده 
1434

فندق المحمديه الزهراء � درياپيمای 10الی11
هرمزی 0538997013

حاج آقا
رمضان پورنباتیقربانعلیراشد يزدی

المدينه هارمونی � هدايت شده 16:30الی17:30
0538997201

حاج آقا
مطيعیپور کويرراشد يزدی

حاج آقامنازل الحرم � سعيدی 21:300538997588 الی 22:30
رمضان پوررضوانیقربانعلیراشد يزدی

دوشنبه92/7/8 
24 ذيقعده 1434

حاج آقابدر المدينه � اميری 16:300538998336 الی 17:30
عليانشوکاویقربانعلیراشد يزدی

فندق ماريوت � شاه حسينی 21:30الی22:30
0538997331

حاج آقا
رمضان پورحاج محمدیقربانعلیراشد يزدی

سه شنبه92/7/9 

25 ذيقعده 1434

حاج آقاالياس الذهبی � گلريزی 100538998270الی11
مطيعیشوکاویقربانعلیراشد يزدی

حاج آقادارالرحمه � رحمانی 15:300538997110 الی 17:30
مطيعیحاج محمدیراشد يزدی

حاج آقاالزهراءالخير � عربستانی 21:300538997202الی22:30
رمضان پورپور کويرقربانعلیراشد يزدی

محافل و مراسم انس و معرفت در مدینه منوره - حج 1434

ایرانی  برجسته  اقتصاددان 
در جمع برندگان احتمالی 

جایزه نوبل 2013
موسسه علمی تامسون رویترز 
در آستانه اعام برندگان جایزه نوبل 
در رش��ته های مختلف، بر اساس 
ميزان ارجاع به مقاالت منتشر شده، 
فهرستی از برندگان احتمالی سال 
2013 را منتشر کرده که در ميان 
آنها نام استاد محمد هاشم پسران 

برای نوبل اقتصاد دیده می شود.

دبير ش��ورای عالی علوم تحقيقات و ف��ن آوری از پایان 
طراحی مفهومی و آغاز طراحی جزئيات هواپيمای جت 

150 نفره ایرانی خبر داد.
دکت��ر مهدی نژاد ن��وری در پایان صد و هش��تمين 
جلس��ه کميسيون دائمی این شورا در تشریح موضوعات 
مطرح شده در این جلس��ه گفت: در این جلسه گزارش 
پيشرفت طرح کان ملی توسعه فن آوری های کليدی از 

جمل��ه هواپيماهای جت باالی 150 نفره ارائه ش��د. وی 
افزود: چندین دانش��گاه از جمله دانش��گاه های صنعتی 
اميرکبير، ش��ریف، عل��م و صنعت، صنعت��ی اصفهان و 
پارک عل��م و فن آوری فارس درگير این پروژه هس��تند 
که کارفرمای اصلی آن نيز س��ازمان صنایع هوایی کشور 
می باش��د و طی آن یک گزارش خوبی از پيش��رفت این 

پروژه داشتيم.

آخرین خبر از جت مسافربری ایرانی

رشد معامالت انواع کاالها 
در بورس کاالی ایران

در نخس��تين هفت��ه مهرماه 
م��س،  کک،  قي��ر،  گروه ه��ای 
آلومينيوم، لوب کات، گوگرد، گازها 
و مواد شيميایی با رشد معامات در 

بورس کاالی ایران مواجه شدند.
در این هفته بيش از 385 هزار 
تن ان��واع کاال با ارزش��ی افزون بر 
7295 ميليارد ری��ال در تاالرهای 
محص��والت صنعت��ی و معدنی، 
فرآورده های نفتی و پتروشيمی و 
محصوالت کشاورزی بورس کاالی 

ایران مورد معامله قرار گرفت.



آی��ت اهلل امام��ی کاش��انی در خطبه های ای��ن هفته نماز جمعه تهران با اش��اره به س��فر 
ریيس جمهور به نيویورک برای ش��رکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: 
بيانات آقای ریيس جمهور تبليغ نظام اسامی و در واقع اظهاراتی است که امام و رهبری 
بسيار بر آن تکيه کردند و هرچه این اظهارات در دنيا در سطح گسترده تر و وسيع تری بيان 

شود، تبليغی رساتر و نافذتر خواهد بود که در مورد سفر ایشان اینچنين بود. 
ای��ن عضو مجلس خبرگان رهبری با بي��ان اینکه “گاهی جهاد وجهه دفاع نظامی 
دارد و گاهی سياس��ی اس��ت”، یادآور ش��د: وقتی یک خطيب س��خنرانی می کند در 
جای��ی صدایش را باال می ب��رد و در جایی دیگر پایين م��ی آورد. اینکه رهبری عنوان 
»نرمش قهرمانانه« را به کار بردند نيز معنایش همين است که هدف در هر دوی این 
موارد یکی اس��ت و آن، این است که ملت ایران مظلوم واقع شدند و آمریکا و استکبار 

سی وچند سال بر این ملت ستم کردند.
امامی کاشانی با اشاره به سخنرانی اوباما در سازمان ملل، بخشی از صحبت های وی 
مبنی بر اینکه آمریکا به دنبال براندازی نظام جمهوری اس��امی نيس��ت را رجزخوانی 
دانس��ت و گفت: خودش��ان می دانند که این حرف درس��ت نيس��ت و نظام جمهوری 

اسامی قابل براندازی نيست.
ای��ن عضو مجلس خب��رگان رهبری با بيان اینک��ه “غرب باید حداقل به بخش��ی از 
حرف هایش عمل کند”، یادآور شد: اگر چند کلمه از چيزهایی را که می گویند، عملياتی 
کنن��د، آن وقت می ش��ود فهميد که آنها واقعًا این حرف ه��ا را می زنند اما آنچه برای نظام 
اسامی مهم است، حقوق ملت و مساله هسته یی است که با توجه به فتوای رهبری مبنی 

بر حرمت ساح هسته یی، این یک بحث سياسی نيست بلکه هویت اسامی ماست.

خطيب جمعه تهران:
 سخنان روحانی در سازمان ملل تبلیغ نظام اسالمی بود

شرایط جدید تبادل برق ایران و اتحادیه اروپا
حمی��د چیت چیان وزیر نیرو با تش��ریح ش��رایط ایران 
ب��رای اتص��ال ش��بکه ب��رق و ان��رژی الکتریک��ی به 
کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپ��ا از ترکیه و روس��یه 
به عنوان دو مسیر اتصال به شبکه برق اروپا نام برد.

اظهار رضایت و خرسندي
 وزیران خارجه گروه ۵+1

با مداد جمعه وزرای خارجه ایران و کشور های 
عضو 1+5 در نيویورک با یکدیگر ماقات کردند. 
حضور ظریف ب��ا لبخندهاي حام��ل پيام هاي 
دیپلماتيك و معنادارش در نشست با همتایان 
خ��ود از كش��ورهاي گ��روه 1+5 از جمله وزیر 
خارجه آمریكا نش��ان داد كه آنچ��ه در روزها و 
هفته هاي اخير از سوي مقام هاي ایراني و غربي 
نسبت به آن اظهار خوش بيني مي شد، از مرحله 

حرف به مرحله عمل وارد شده است.
در  این نشس��ت که وزی��ران خارجه ایران و 
گروه 1+5 درباره موضوع هسته اي كشورمان 
در نيوی��ورك و در حاش��يه نشس��ت مجمع 
عموم��ي س��ازمان ملل برگزار ش��د، اش��تون 
به عنوان نماینده ارش��د و مس��وول سياست 
خارجي اتحادیه اروپا در سمت چپ ظریف و 
جان كري وزیر خارجه آمریكا در سمت راست 
او و با فاصله كوتاه نشسته بودند.  بعد از پایان 
نشست آنچه بسياري از رسانه ها انتظار آن را 
داش��تند رخ داد؛ ظری��ف و كري اعام كردند 
كه در هنگام برگزاري این نشس��ت با یكدیگر 

گفت وگوي كوتاهي نيز داشته اند.

مذاكرات سازنده و رضایت بخش بود
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوري 
اس��امي ایران نيز پس از نشس��ت با وزیران 
خارج��ه گروه 1+5، مذاك��رات خود با وزیران 
ام��ور خارجه اعض��اي این گروه را س��ازنده و 
رضایت بخش خواند و گفت: در این نشس��ت 
طرف ایراني بار دیگر بر حقوق هس��ته اي ملت 

ایران تاكيد كرد. 
وی اف��زود: اميدواریم در آین��ده نه چندان 
رف��ع  ش��اهد  كوتاه��ي  م��دت  در  و  دور 
تحریم ه��اي یكجانبه، چندجانبه و همچنين 
 تحریم هاي س��ازمان ملل عليه ایران باشيم. 
ظری��ف همچنين ب��ه دیدار كوت��اه خود با 
جان ك��ري وزیر امورخارج��ه آمریكا هنگام 
برگزاري نشس��ت با وزیران گ��روه 1+5 در 
نيوی��ورك اش��اره ك��رد اما ب��ه جزئيات آن 
نپرداخت. »كاترین اشتون« عضو ارشد هيات 
مذاكره كننده گ��روه 1+5، خبر برگزاري دور 
بعدي گفت وگوها در دهه سوم مهرماه جاري 

را اعام كرد.

 روح و لحن حاكم بر مذاكرات
 بسیار خوب بود

»ویليام هي��گ« وزیر امور خارجه انگليس 
ني��ز  با حضور در جم��ع خبرنگاران گفت: 
روح و لحن حاكم بر این مذاكرات بس��يار 

خوب بود.

11

یازدهمین دور مذاکرات ایران
 و آژانس برگزار شد

یازدهمي��ن دور از مذاک��رات فن��ی ای��ران و 
آژانس در محل نمایندگی کش��ورمان در وین 

برگزار ش��د. 
ئ��م ایران در  رض��ا نجف��ی، نماین��ده دا
آژانس و نزد دیگر س��ازمان های بين المللی 
در وی��ن و هرمان ناکارت��س، معاون آمانو 
در ام��ور پادمان ه��ا سرپرس��تی هيات های 
مذاکره کنن��ده ایران و آژان��س را بر عهده 

داش��تند.

عراقچی: مذاکرات بسیار مثبت
 و سازنده بود

عضو هيئت مذاکره کننده ایران با گروه 5+1 
نشس��ت نيویورک را بس��يار مثبت و سازنده 
خواند و گفت که اش��تون و ظریف در نشست 
بع��دی در ژن��و حضور دارن��د و رایزنی درباره 

سطح حضور دیگر اعضا ادامه دارد.
س��يد عباس عراقچی افزود: گفت وگوهای 
خوب��ی انج��ام ش��د و دو ط��رف ب��ا رویکرد 
سازنده ای وارد مذاکرات شدند و قرار شد این 

گفت وگوها ادامه یابد. 
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امام جمعه موقت تهران، سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل را 
قوی، غنی و منطقی توصیف کرد و تاکید کرد: رییس جمهور گفتند صلح، مکتب اسالم 

است. بر همین اساس می توان گفت که این سخن، تبلیغ رساالت خداست.

غرب باید 
حداقل به 
بخشی از 
حرف هایش 
عمل کند

خــــــــــــــــبراخـــــــــبار
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اذان ظهر: 12/13
اذان مغرب :18/13

اذان صبح فردا: 4/55
طلوع آفتاب: 06/11

اذان ظهر: 12/12
اذان مغرب :18/13

اذان صبح فردا: 04/56
طلوع آفتاب: 06/10

معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

و  جم��رات  رم��ی  هن��گام  اگ��ر   
س��نگ زدن ب��ه دليل ش��لوغی و 
ازدح��ام، دمپای��ی از پایتان درآمد 
ی��ا آن را گ��م کردی��د دنب��ال آن 
آن  برداش��تن  ب��رای  و  نگردی��د 
خ��م نش��وید چ��ون ممکن اس��ت 
تع��ادل خود را از دس��ت بدهيد و 
 زیر دس��ت و پای دیگ��ران بمانيد. 

با س��ام؛ ام��روز رفتم بقي��ع قبور 
مطهر ائمه اطهار س��ام اهلل عليهم 
را زیارت کردم اما دلم شکست. به 
سمت مدفن شيعيان می رفتم که 
ناگهان چش��مم ب��ه پرچم مقدس 
جمهوری اس��امی بر فراز اقامتگاه 
مح��ل اس��تقرار بعثه مق��ام معظم 
رهب��ری افتاد. احس��اس امنيت و 
حمایت کرده و در دلم گفتم اللهم 

عج��ل لولي��ک الف��رج ....
اسماعيل اکبرپور – خدمه 
زائر – کاروان 39008 بيرجند

 
تاش��های  از  تقدی��ر  ضم��ن 
بعث��ه مق��ام معظم رهب��ری لطفا 
ب��ه روحاني��ون یادآور ش��وید در 
خص��وص برخ��ی پوش��ش ها در 
س��رزمين وحی؛ به زائران گرامی 

توصي��ه ه��ای الزم را بدهن��د. 
ب�دون ن�ام
در حرمت، مش��عر و منا و عرفات 
 ب��ر منظر وقوف و رم��ی جم��رات 
 بر علقه و ش��ریعه س��رخ فرات 
 ب��ر خاتم انبي��اء محم��د صل��وات 

غامرضا شرفشاهی

و  عالم��ان  نظ��ر  از  گفت�م: 
قرآن و س��نت، س��عادت اخاقی 

چيس��ت؟
گف�ت: در این که آیا س��عادت 
به بدن انس��ان مربوط می ش��ود، یا 
ب��ه نفس یا به ه��ر دو، و نیز این که 
عوامل سعادت چیست، دیدگاه های 
متفاوت و ضّد و نقیضی مطرح شده 
اند که این بر نظری بودن این مفهوم 

داللت دارد. 
برای س��عادتمند و نی��ز بدبخت، 
تعریف های زیادی ذکر ش��ده اند؛ از 
جمله اینکه، س��عادتمند کسی است 
که از لّذت بیش��تر م��اّدی برخوردار 
و بدبخت کس��ی اس��ت که رنج و الم 
بیشتری به او رس��یده باشد. با کمی 
دقت و تأمل روشن می شود که اینها 
تصویر درستی از مقام و منزلت انسان 
ندارن��د یا در مقام نظر و عمل برای او 
ارزش قایل نیستند؛ اینان آدمی را از 
مقام خود تنّزل داده و تحقیر و پست 
کرده اند و هیچ جایگاه ارزشِی معنوی 
و قدسی برای انس��ان قایل نیستند؛ 
لکن، سعادت انسان، به کمال و هدف 
نهایی آفرینش او و امکانات و سرمایه ها 
و گرایش های فطری بستگی دارد که 

در وجودش به ودیعه نهاده شده اند.

اینج��ا، فضای��ی اس��ت ک��ه برای 
خاطرات،  دلنوش��ته ها،  انع��کاس 
تجربي��ات و عکس ه��ای دیدن��ی 
اختصاص  ح��ج  س��فر  از  زائ��ران 
یافت��ه اس��ت. می تواني��د مطالب 
خ��ود را از طری��ق پيامک و یا از 
نش��ریه  الکترونيک  پس��ت  طریق 

برای ما ارس��ال کنيد.

ركن یماني
این رك��ن در زاویه جنوبي خانه كعبه 
و قب��ل از حجراالس��ود اس��ت. از این 
جه��ت به آن یماني م��ي گویند كه به 
سمت یمن اس��ت. روایات در فضيلت 
 و ش��رافت ای��ن ركن بس��يار اس��ت.

عکس روز

مدینه منوره - مسجد قبا

w w w . h a j j . i r

به سوی یثرب
به کجا مي رفتيم؟ به یثرب، به مدینة النبي، همان جایي که پيغمبر بزرگوار 
اس��ام نخس��تين بار قانون اخّوت و برادري را در آنجا اجرا کرده بود و روح 
تازه اي در آن ش��هر دميده و  فضایي محبت آميز فراهم کرده بود. ش��هري 
که هن��وز بوي دل نواز محمدي را در فضاي آن مي توان استش��مام کرد و 
گامهاي موّقر منجي بزرگ را جاي جاي در کوچه هاي خاک آلود آن احساس 
نمود. در این ش��هر تاریخي که هسته مرکزي گسترش اسام در آن پایه ریزي 
ش��د و از آنجا بود که اس��ام س��ایه هدایت و رحمت بر س��ر کشورهاي دیگر، 
کش��ورهاي پرتوان و قدرِت آن زمان � ایران و روم � گس��ترد و تخت و تاجهاي 
صاحب قدرتان را سرنگون ساخت و رعب و وحشت در دلهایي که النه شيطان 

و آشيانه اهریمن بود درافکند.   
 احمد احمدي بيرجندي )به سوی شهر پيامبر)ص((

 صف كشيدند همه آينه ها تا بركه 
 يك نفر آينه از تيغه خورشيد گذشت 
 داد زد: شاهد ما باش تو حّي! ها! بركه!

 گفت ما آينه ها نسل بيابانزاديم 
 درك كن تشنگی كهنه ما را بركه

 بعد از آن آينه ای بی لك را بال برد 
 جدل افتاد به لول و تول... بركه !
 گفت اين آينه را ای همه آينه ها 
 بسپارم به زللی شما يا... بركه ؟!

 آنقدر نور تراويد به ظرفيت دشت 
 ناگهان پر شد از اما، اگر، آيا... بركه

 همه رفتند... وتنها شد و شاهد خشكيد 
 هر چه بود آنشب شاهد شد اّل بركه

 بركه )برای آخرين حج پيامبر(

جمشيد عباسی 
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