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  سرمقاله
علی اصغر محکی

نظـر  ســنجی 
پرسشنامه ای از 10 

هزار زائر حج 92؛
زائران نظرات 

خود را با پیامک 
اعالم کنند

اخالص
»اخ��اص«، از اساس��ی تري��ن 
اصول حرکت در مسير خداست. 
اخاص، که در نقطه مقابل »ريا« 
قرار می گيرد، محدود به »نّيت« 
خالص نمی ش��ود و حوزه های 
اعتقاد، اخاق و عمل را هم دربر 

می گيرد. 
پيامبر اك��رم صّلی الّل عليه 
وآله و سّلم، اخاص را از اسرار 
الهی دانس��ته اند ک��ه آن را در 
قلب هر ك��س از بندگان خود 
كه دوس��ت بدارد به وديعه می 
 ،8 ج  )محّجه البيضاء،  گ��ذارد 

ص 125(.  
ادامه در صفحه 2 

حجت االسالم و المسلمین سیدعلی قاضی عسکر صبح شنبه ششم مهرماه 
از بخش های مختلف بیمارسـتان هیات پزشـکی حج در مدینه بازدید کرد. 
در ایـن بازدید که مهندس سـعید اوحدی رئیس سـازمان حج و زیارت نیز 
حضور داشـت، کادر پزشـکی و درمانـی نقطه نظرات خود را با سرپرسـت 

حجاج ایرانی در میان گذاردند. 
بیمارسـتان مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر در مدینه منوره با 
ارائه خدمات پزشکی تخصصی به زائران حرم نبوی، سطح خدمت رسانی بهداشتی 

و درمانی به زائران ایرانی را در تراز جمهوری اسالمی ایران به تصویر می کشد.
به گزارش زائر، بیمارسـتان مرکز پزشکی حج در مدینه از بخش های امداد 
و انتقـال، انبارهـای دارو و تجهیزات، اورژانس، آزمایشـگاه، دندانپزشـکی، 
رادیولوژی، سونوگرافی، اکو و داپلر و همچنین 
"سی سی یو" تشـکیل شده که در طول حضور 
زائران ایرانی در مدینه، به صورت شبانه روزی، 
خدمات پزشکی و درمانی به آنها ارائه می نماید.

عملیـات اورژانسـی آمبوالنس های مرکز 
پزشـکی حـج جمعیـت هـالل و احمـر در 
خیابان های مدینه را می توان نشـانه اهمیتی 
دانسـت کـه جمهوری اسـالمی ایـران برای 
تامین سـالمتی و رساندن خدمات پزشکی به 

زائران و شهروندان خود قائل است.   2 

در بازدید سرپرست حجاج ایرانی
 از مرکز پزشکی حج در مدینه مطرح شد

اظهار شگفتی بعثه حج کشورها از کیفیت 
خدمات رفاهی و سالمت زائران ایرانی

 مقام معظم رهبری
در حـج ذكر هسـت، در حج طـواف هسـت، در حج نماز 
هسـت، در حـج وقوف هسـت، در حج توجـه به خدا 
هسـت، در حج انفاق هست، قربانی هست؛ همه چیز 

در حج جمع اسـت.  
 بيانات رهبر معظم انقاب در ديدار كارگزاران حج، 1390



هاش�می رفس�نجانی: نباید عجوالنه در مورد دستاوردهای 
سفر روحانی قضاوت كرد

هاشمی رفس��نجانی، رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: نباید 
عجوالنه در مورد دستاوردهاي سفر روحانی به نیویورک قضاوت كرد و 

باید منتظر گام هاي عملي و عیني اظهارات بود.

سرمقاله

اخالص
ادامه از صفحه اول

 علی )ع( اخاص را »برترين 
مق��ام ايمان« )غ��رر الحكم، ج 
1، ص30( و »عب��ادت مقّربان 
درگاه خدا« می داند.)همان، ج 

2، ص 513(. 
آن  را  اخ��اص  حقيق��ت 
دانس��ته اند كه نّيت انس��ان از 
هرگونه ش��رك پنهان و آشکار 
پ��اك باش��د، بنابراي��ن، عملی 
خالص اس��ت که هي��چ انگيزه 
ای جز انگيزه الهی بر آن حاكم 
نباشد.رس��ول خدا )ص( فرمود: 
»هي��چ بن��ده ای ب��ه حقيقت 
اخاص نمی رس��د مگر زمانی 
كه دوس��ت نداش��ته باش��د كه 
او را به خاط��ر اعمال الهی اش 
بس��تائيد« )بح��ار، ج 69، ص 

.)304
ام��ام عل��ی )ع( در احاديث 
مختلف، اخاص را ميوه درخت 
يقي��ن، ميوه درخ��ت عبادت و 
مي��وه درخت علم دانس��ته اند 
)غرر الحكم ج 1، ص 30، و ص 
17 و ص 361(. آن حض��رت، 
كمال توحيد را اخاص می داند 

)نهج الباغه، خطبه 1(. 
در حديث معروفی از رسول 
خ��دا )ص( آمده »هيچ بنده ای 
از بندگان خدا چهل روز اخاص 
را پيش��ه خود نمی س��ازد مگر 
اين كه چش��مه های حكمت و 
دانش از قلبش بر زبانش   جاری 
می ش��ود« )بحاراالنوار، ج 67، 
ص 242(  و در حديث ديگری 
از ام��ام عل��ی )ع( آم��ده: »به 
هن��گام تحّقق اخاص، چش��م 
بصيرت انسان نورانی می شود« 
 )غ��رر الحك��م، ج 2، ص490(.

پذيرش »حج« ما نيز مش��روط 
ب��ه اخاص و پيراس��تن نيت از 

غير خداست.
زائر ب��ا معرفت خانه خدا، 
اخ��اص  ض��رورت  درک  ب��ا 
ب��ه عن��وان بزرگترين ش��رط 
لحظه  همان  از  اعمال،  قبولی 
فريضه حج  انج��ام  ب��رای  که 
ثب��ت نام می کند، نيتش تنها 
ب��رآوردن ام��ر خ��دا و جلب 
رض��ای حق تعالی اس��ت و تا 
پاي��ان اعمال نيز لحظه ای از 

اين مهم غافل نخواهد ش��د.
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حضرت آیت اهلل جوادی آملی
0595975376  0595976287 0565587628

حضرت آیت اهلل شبیری زنجانی
0543137774  0569700152 

حضرت آیت اهلل حائری
0563767068

حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی
0541654188 

حضرت آیت اهلل حکیم 
0535528966  0503802499  0530932503

حضرت آیت اهلل فیاض
0545736847

حضرت آیت اهلل سبحانی
0583402149  0503102056

حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی
0503407556  0500881246 014 - 8387126

حضرت آیت اهلل سیستانی
0553703117  014 - 8224739 

حضرت آیت اهلل موسوی اردبیلی
0531971107 0505321429 

حضرت آیت اهلل شاهرودی
0532832235  

حضرت آیت اهلل نوری همدانی
0532346108 

حضرت آیت اهلل وحید خراسانی
0508179085  0508179154  0507658016  0507658603 

شماره تماس بعثه های مراجع عظام تقلید) دامت برکاتهم( مستقر در مکه مکرمه و مدینه منوره

در بازدید سرپرست حجاج ایرانی از مرکز پزشکی حج در مدینه مطرح شد

اظهار شگفتی بعثه حج کشورها از کیفیت 
خدمات رفاهی و سالمت زائران ایرانی

دکتر رضا رزاقيان، مس��ئول امداد و انتقال مرکز پزشکی 
حج در مدين��ه، ميانگين مدت زمانی که آمبوالنس ها به 
محل زائران ايرانی نيازمند اعزام به بيمارستان می رسند 
را کمتر از متوس��ط زمان استاندارد دانست و گفت: طی 
دو هفته نخس��ت حضور زائران حج 92 در مدينه، بالغ بر 

500 ماموريت آمبوالنسی انجام شده است.
پس از اتاق احيا که در اورژانس بيمارستان مدينه مستقر 
است، "سی سی يو" حساس ترين بخش اين بيمارستان است. 
سرپرستار اورژانس بيمارستان مرکز پزشکی حج در مدينه 
می گويد پس از گذشت حدود دو هفته از ورود زائران ايرانی 
حج 92 به مدينه، هنوز موردی پيدا نشده که نيازمند احيا 
باشد. اما بازديد ميدانی خبرنگار ما حاکيست که "سی سی يو" 
نيز خلوت اس��ت. از 9 تخت آماده س��رويس دهی به زائران 
ايرانی در "سی سی يو" تنها سه تخت اشغال شده که به گفته 

سرپرستار، بيماران آن تا شب مرخص می شوند.
کاظ��م اس��ماعيل زاده، سرپرس��تار بخش "سی س��ی يو" 
بيمارستان مرکز پزشکی حج در مدينه می گويد: در حج 92، 
زائران کشورمان مشکات کمتری دارند و عمده زائرانی هم که 
پای شان به "سی سی يو" رسيده است دچار تشديد ناراحتی های 

قلبی، مشکات عفونی ريه و عفونت خونی بوده اند.

در اين بازديد نماين��ده ولی فقيه در امور حج و زيارت، 
تقدم داشتن پيشگيری بر درمان را مورد تاکيد قرار داده و به 
کادر پزشکی بيمارستان پيشنهاد کرد تا متناسب با شرايط 
و نوع مراجعان به درمانگاه های حجاج، نکات آموزش��ی را 
تنظيم و هر روزه جهت انتشار به نشريه زائر منعکس کنند.

در حاشيه اين ديدار، حجت االسام والمسلمين قاضی 
عس��کر در جمع خبرنگاران ب��ا يادآوری اي��ن واقعيت که 
خوشبختانه موارد ابتای زائران ايرانی به بيماری ها هر ساله 
کاهش می يابد و بر ميزان تخت های خالی از بيمار افزوده 
می شود، مهمترين دليل اين امر را موثر واقع شدن آموزش 
ها و تدابير اتخاذ ش��ده از سوی هيات پزشکی حج دانست. 
سرپرست حجاج ايرانی با اذعان به اينکه همزبان بودن کادر 
پزشکی با بيماران و ارائه مراقبت های خاص به آنان، موجب 
آرامش خاطر بيش��تر زائران بيمار ايرانی شده است، اضافه 
کرد: وقتی برای بعثه های حج س��اير کشورها در باره وجود 
آشپزخانه متمرکز و بيمارس��تان مجهز ويژه حجاج ايرانی 
س��خن می گوئيم، آنان شگفت زده شده و متوجه اهميتی 
می شوند که جمهوری اس��امی ايران برای رفاه و سامت 
زائران ايرانی قائل است. لذا معموال اظهار عاقه می کنند تا 

از اين تجربه موفق الگوبرداری کنند.

100 تنمیزان دارو و تجهیزات تامین شده برای زائران 

تعداد قلم داروها و تجهیزات در مطب مجموعه های 
محل استقرار زائران ایرانی  )فارماکوپه مطب ها(

100 قلم

تعداد قلم داروها و تجهیزات در مطب مجموعه های 
محل استقرار زائران ایرانی )فارماکوپه بیمارستانی(

400 قلم

6 دستگاهتعداد آمبوالنس های مرکز پزشکی حج و زیارت در مدینه

آمارهای پزشکی حج 92 

8 دستگاهتعداد آمبوالنس های مرکز پزشکی حج و زیارت در مکه

280 نفرتعداد پزشکان مجموعه ها در مدینه و مکه

65 نفرتعداد کادر تخصصی و فوق تخصصی 

46 نفرتعداد پرستاران 



ورود نیم میلیون حاجي
به سرزمین وحي

مس��ئوالن وزارت ح��ج عربس��تان از ورود 
بي��ش از ني��م ميلي��ون حاجي از كش��ورهاي 

مختلف به سرزمين وحي خبر دادند.
ب��ه گ��زارش پايگاه اط��اع رس��اني حج، 
حاتم بن حس��ن قاضي مع��اون وزارت حج و 
رئي��س كميته اجرايي نظ��ارت بر نقل حجاج 
در عربس��تان اعام كرد: بي��ش از نيم ميليون 

حاجي تا روز جمعه وارد عربستان شده اند.
حات��م قاضي در پي بازديد از مركز نظارت 
بر نقل حجاج در كيلومتر 9 جاده مدينه منوره 
اظهار داش��ت: ت��ا كنون بيش ازني��م ميليون 

حاجي وارد عربستان شده اند.

فروش اینترنت پرسرعت 10 مگابیتی برای 
نخستین بار در کشور

مدی��ر ارتباط��ات و بازاریابی ش��رکت ارتباط��ات ثابت 
ایران از ف��روش اینترنت پرس��رعت )aDsL( تجاری 
با س��رعت 10 مگابیت در ثانیه برای نخس��تین بار در 

کشور خبر داد.

زائرانی که 
می خواهند 
از طریق 
سامانه پیامکی 
نظر، پیشنهاد 
یا شکایت 
خود را 
ارسال کنند، 
الزم است نام 
اقامتگاه محل 
استقرار خود 
را نیز بنویسند
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نظرسنجی پرسشنامه ای از 10 هزار زائر حج 92؛

زائران نظرات خود را با پیامک اعالم کنند
زائ��ران ايرانی در م��دت اقامت در مدينه 
من��وره، می توانند نظرها، پيش��نهادها و 
نظرات خود را از طريق پيامک به س��تاد 
مدينه سازمان حج و زيارت ارسال کنند.  
به گزارش زائر، امسال برای اولين بار 
است که سامانه پيامکی در حوزه فرآيند 
بازرسی و رسيدگی به شکايات زائران در 
حج، اس��تفاده می شود. زائران حرم نبوی 
می توانند نظرات و ش��کايات خ��ود را با 
ش��ماره پيامک 0537128090 به واحد 
بازرس��ی و رس��يدگی به ش��کايات ستاد 

مدينه منوره منعکس کنند.
احمد علی رمضانی، مديرکل بازرسی، 
ارزيابی عملکرد و رس��يدگی به شکايات 
س��ازمان حج و زي��ارت، درباره س��امانه 
ارسال پيامک توس��ط زائرين به بازرسی 
س��تاد مدينه منوره گف��ت: پس از اينکه 
زائران، نظرها و پيش��نهادها يا ش��کايات 
خ��ود را به ش��ماره اعام ش��ده ارس��ال 
کنند، از س��وی بازرس��ی س��تاد با آنان 
تماس گرفته می ش��ود يا اينکه نيروهای 
بازرس��ی به محل اقامتگاه ارس��ال کننده 
پيام مراجعه می کنند. بنابراين زائرانی که 
می خواهند از طريق سامانه پيامکی نظر، 
پيش��نهاد يا شکايت خود را ارسال کنند، 
الزم است نام اقامتگاه محل استقرار خود 

را نيز بنويسند.

عل��ی رمضان��ی درباره ش��يوه جديد 
ارزياب��ی خدمات ارائه ش��ده به زائران در 
حج 92 گفت: شاخص هايی در حوزه های 
مس��کن، تغذيه، تدارکات، حمل و نقل و 
پزش��کی استخراج ش��ده و بر اساس اين 
ش��اخص ها، پرس��ش نامه هايی طراح��ی 
شده اند که با توزيع پرسشنامه ها در بين 
10 هزار زائر کش��ورمان، اين نظرسنجی 
از حدود 15 درصد زائران انجام می شود. 
وی اف��زود: در پاي��ان عملي��ات حج، 
اطاع��ات اين پرس��ش نامه ها پردازش و 
مشخص می شود که هر کدام از محورها 

چقدر با استانداردها انطباق داشته اند. 
مديرکل بازرس��ی، ارزياب��ی عملکرد 
و رس��يدگی به شکايات س��ازمان حج و 
زي��ارت همچني��ن از راه اندازی س��امانه 
ارتباط الکترونيکی پيام به عنوان راهکار 
ت��ازه ای جهت اندازه گي��ری مدت انتظار 
برای رفع مش��کات نام ب��رد و گفت: در 
اين سامانه، مديران مناطق، مجموعه ها و 
کاروان ها می توانند پيام خود را به صورت 
الکترونيک��ی در س��امانه وارد نماين��د و 
پاس��خ خود را دريافت کنند. مجموع اين 
مکاتبات الکترونيکی توس��ط بازرس��ی و 
ارزشيابی قابل رويت است و از اين طريق 
می توان مدت انتظار برای رفع مشکات 

را برآورد کرد.

خــــــــــــــــبر

جلس��ات مدينه شناسي و مكه شناسي توسط راوياني كه از سوي بعثِه مقام معظم رهبري تعيين 
مي شوند، با استفاده از ابزار كمك آموزشي در اقامتگاه ها برگزار مي شوند. اين برنامه به طور قابل 
توجهي مورد استقبال زائران نيز قرار گرفته است. معاون فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري، چهار 
ش��يوه استمرار برنامه هاي آموزش��ي براي زائران در حج تمتع 92 را اعام كرد. دكتر مظلومي از 
ارائه محتواهاي آموزشي در جلسات داخل كاروان ها، آموزش هاي ميداني در مدينه منوره و مكه 
مكرمه، آموزش ميداني ويژه و برگزاري جلس��ات مدينه شناس��ي و مكه شناس��ي با حضور راويان 
توانمند در محل اقامتگاه هاي زائران ايراني به عنوان چهار برنامه جهت ارائه برنامه هاي آموزشي 

به زائران در حج تمتع نام برد.
معاون فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري گفت: در جلسات داخل كاروان ها، محتواي آموزشي 
طبق سرفصل ها توسط روحاني، معين و معينه به زائران منتقل مي شود. همچنين در آموزش هاي 
ميداني )زيارت دوره(، مفاهيمي كه به ش��كل تئوري در كاس ها به زائران ارائه ش��ده بود براي 
آنها به تصوير كشيده مي شود. دكتر مظلومي درباره آموزش ميداني ويژه )زيارت دوره ويژه( نيز 
گفت: زيارت دوره ويژه، همه زائران را ش��امل نمي شود بلكه ويژه فرهيختگان كاروان ها است كه 

طي آن بازديد از اماكن ويژه مدينه و مكه صورت مي گيرد.

معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری اعالم کرد:

برنامه هاي آموزشي زائران حج استمرار مي یابد

قرارداد ۸۵ درصد مسكن
عمره بسته می شود

س��عيد اوح��دي رئي��س س��ازمان ح��ج 
و زي��ارت در جمع بن��دي پنجمي��ن جلس��ه 
هماهنگي س��تاد مكه مكرمه، تش��كر نماينده 
ولي فقي��ه و سرپرس��ت حجاج ايران��ي را به 
مس��ئوالن س��تادهاي اجرايي اب��اغ كرد و از 
دست اندركاران خواست آمادگي خود را حفظ 

كنند و باال ببرند.
وي ارزياب��ي واقعي و علمي طرح پزش��ك 
مجموعه را خواستار شد و به تحليل كنندگان 
توصيه كرد كه در اين ارتباط از موضع صنفي 

اظهارنظر نكنند.
مهن��دس اوحدي طرح تهيه ميوه متمركز 

در مدينه را بسيار خوب توصيف كرد.
ب��ه  زي��ارت  و  ح��ج  س��ازمان  رئي��س 
تنظيم كنن��دگان آمارها تذك��ر داد كه حتمًا 
آمارهاي ارائه ش��ده بايد قابل تحليل و تعليل 
باشد و بتواند مشكلي را حل كند و مسئولين 

را به تصميم درست برساند.
س��عيد اوحدي بار ديگر تأكيد كرد: حج از 

شئونات ولي فقيه و حاكميت نظام است.
وي ادامه داد: كار علمي در سازمان دنبال 
مي شود و قرار است كارگروه هاي تخصصي كه 
اخيراً ش��كل گرفته است، نتيجه علمي واقعي 

و عملياتي بدهد.
قرار اس��ت 85 درص��د مس��كن مدينه 
و اكث��ر ظرفي��ت اعزام عم��ره را در همين 
 موسم تأمين كنيم كنيم و قرارداد ببنديم.
همدلي ق��وي بين س��ازمان و بعث��ه نكته 
م��ورد تأكي��د مهندس اوح��دي بود و وي 
توضي��ح داد: نماين��دگان آي��ات عظام نيز 
وج��ود چنين فض��اي تعامل مناس��ب بين 
س��ازمان و بعثه را موجب انس��جام بيشتر 
كاره��ا و بهب��ود وض��ع خدمت رس��اني به 

زائ��ران معرف��ي كردن��د.



نزدیکتر به جهنم
پیامبر اعظم )ص(فرمودند: هر كس از ش��ما در خوردن قس��م جدي تر 

است به جهنم نزدیكتر است.

دریچه اي به فقه
مذاهب اسالمي )3(

ذكر ركوع، سجده و تشهد
الف( مذهب امامیه:

در ركوع ميتوان حداقل سه بار 
سبحان الل يا يك بار سبحان ربي 
العظيم و بحمده گفت. همچنين 
در سجده مي توان حداقل سه بار 
سبحان الل يا يك بار سبحان ربي 
االعلي و بحمده را ذكر كرد. اما ذكر 
تشهد در مذهب اماميه عبارت است 
از: اشـهد ان الاله اال اهلل وحده 
الشریك له و اشهد ان محمدًا 
عبده و رسوله اللهم صل علي 

محمد و آل محمد.
ب( سایر مذاهب:

ذك��ر رك��وع در ديگ��ر مذاهب 
اسامي؛ سبحان ربي العظيم است. 
همچنين ذكر سجده از نظر ايشان 
س��بحان ربي االعلي است و جمله 
"وبحمده" در ذكر ركوع و سجده غير 
مذهب اماميه مطرح نشده است. اما 
در تش��هد، مذاهب اهل سنت، 
ذك��ر تحيات دارن��د. تحيات در 
اهل  مي��ان مذاه��ب مختل��ف 
سنت، اندكي متفاوت است ولي 

نوعًا اينگونه گفته مي شود:
التحیـات هلل و الصلـوات 
السـالم علیـك  والطیبـات، 
ایهاالنبي و رحمه اهلل و بركاته، 
السـالم علینا و علي عباداهلل 
الصالحین، اشهد ان الاله االاهلل 
و اشهد ان محمداً عبده و رسوله.
اهل س��نت؛ پس از تحيات 
در تش��هد ب��ه ويژه در تش��هد 
آخر نماز ذكر صلوات را معمواًل 

چنين بيان ميكنند:
اللهم صل علـي محمد و آل 
محمد كما صلیـت علي ابراهیم 
و علـي آل ابراهیـم و بارك علي 
محمد و علي آل محمد كما باركت 
علي ابراهیم و علي آل ابراهیم في 

العالمین انك حمید مجید.
هنگام نشستن براي تشهد، اهل 
سنت برخاف ش��يعيان كه اشاره با 
انگشتان ندارند، با انگشت سبابه دست 
راست اشاره ميكنند. حنفّيه با گفتن 
»الاله« انگشت سبابه را باال و هنگام 
گفتن »االالل« پايين مي آورند ولي 
مالكيه انگشت سبابه را به چپ و راست 
حركت مي دهند.  گويا اهل سنت 
هنگام ذكر شهادت برتوحيد، حركت 
انگشت سبابه را نش��انه و عامتي 
 براي ش��هادت خويش م��ي دانند.
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z a e r  n e w s p a p e r

زائر: خانم دشتی؛ حفظ قرآن کریم را 
از چه سنی آغاز کردید و زمینه هایی 
که به عرصه حفظ قرآن واردتان کرد چه 

بود؟ 
مهدیـه دشـتی: حفظ قرآن کري��م را از 
هفت س��الگی ش��روع کردم. مش��وقم در اين 
رابطه، پدر و مادرم بودند که من را در مدرسه 
حافظان وحی ثبت نام کردند و در کنار درسم، 
برنامه حفظ قرآن هم داشتم. مدرسه حافظان 
وحی، اولين مدرس��ه  در ايران است که برنامه 

حفظ قرآن را در کنار درس ها ديده بود. 
چند سال طول کشید که به طور کامل 

حفظ قرآن را انجام دهید؟
حفظ قرآن، چهار س��ال طول کشيد. البته 
اگر آم��وزش قرآن در س��نين پايين تر صورت 
گي��رد خيلی بهتر اس��ت. غبط��ه می خورم که 
زودت��ر حفظ قرآن را ش��روع نکردم. چون فرد 
هر قدر زودتر ش��روع کند، زمان بيشتری برای 
انجام توامان حفظ و کسب معانی پيدا می کند.  
برکات حفظ قرآن در زندگی تان را در 

چه حوزه هایی دیده اید؟
ق��رآن همه را هدايت می کن��د. من برکات 
مختلف��ی را از ق��رآن در زندگ��ی ام دي��ده ام. 
معتقدم اين س��فر حج را ه��م از انس با قرآن 
دارم. ت��ا کنون دو بار به س��فر عم��ره آمده و 
س��ه بار هم به کربا رفت��ه ام و همه اينها را از 
برکت های حضور ق��رآن در زندگی ام می دانم. 
ق��رآن نوری اس��ت که هر انس��انی به آن روی 

آورد، اين نور در سيمای او متجلی می شود.
زیباتریـن روز زندگی تـان چه روزی 

بوده است؟

13 فروردين م��اه 1388 ؛ روزی که برای 
اولين بار محرم شدم.

نخسـتین دعایـی کـه در سـفر حج 
امسال در اولین زیارت حرم نبوی و ائمه 

بقیع علیهم السالم داشتید چه بود؟
ظهور امام زمان )عج( نزديک تر شود. چون 
اگر اين حاجت برآورده شود ساير حاجت ها نيز 

به راحتی برآورده خواهند شد.
مهمتریـن مشـکل و گرفتـاری که تا 
کنون در زندگی بـه آن برخورد کرده اید 

چه بوده است؟
بخاطر اينکه قرآن همواره در زندگی ام بوده 
اس��ت، مش��کات خيلی پيچيده ای در زندگی 

نداشته ام.
چـه توصیـه ای بـه زائـران دارید تا 
حضـور در سـرزمین وحی را بـه عنوان 
فرصتی بـرای انس بـا قـرآن و افزایش 

معرفت نسبت به آن بدانند؟
کجا بهتر از اين سرزمين که منطقه نور و 
نزول قرآن اس��ت. زمان زود از دست می رود 
و مدت��ی که در مدين��ه و مکه هس��تيم نيز 
محدود ...؛ يک موقع چش��م ب��از می کنيم و 
می بينيم در حال ترک اين سرزمين هستيم 
و هي��چ کار هم نکرده ايم، آن وقت حس��رت 
می خوري��م که چرا از فرص��ت حضور در اين 
س��رزمين به درس��تی اس��تفاده نکرده ايم و 
حواس مان نبوده است. سرزمين نزول قرآن، 
بهتري��ن و طايی ترين فرص��ت برای انس با 
قرآن است. اميدوارم هيچ کدام از همسفران  
ح��ج 92 پ��س از بازگش��ت از اين س��فر پر 

برکت، احس��اس خس��ران نکنند. 

گفتگو با حاجیه خانم نوجوان حج 92 ؛

وقتی سیزده فروردین،
بهترین روز زندگی حافظ کل قرآن شد

مهدیه دشتی، زائر نوجوان در حج 92 که 
حافظ کل قرآن کریم است، پیش از آنکه به 
حج تمتع مشرف شود دو بار به عمره مفرده 
مشرف شده و این تکثر در سفر را از برکات 

انس با قرآن می داند. این زائر نوجوان 
ایرانی، زیباترین روز زندگی خود را سیزدهم 

فروردین ماه 1388 دانست؛ روزی که برای 
اولین بار برای انجام اعمال عمره مفرده، 

محرم شده بود. گفتگوی مشروح زائر با این 
حافظ کل قرآن کریم که امسال وارد مقطع 
دبیرستان شده است را در ادامه می خوانید.

بخاطر 
اینکه قرآن 
همواره در 

زندگی ام 
بوده است، 

مشکالت 
خیلی 

پیچیده ای 
در زندگی 

نداشته ام.       

منبع: درآمدی بر فقه مقارن

گفتــــــــــگو



تا يک جايی محوطه بيرونی مس��جد الحرام اس��ت باچش��م اندازی از ديواره 
بيرونی مس��جد و س��اختمان ها و هتل ه��ای پيرامون آن. برای اولين ديدار 
آم��اده ای؟ از اين پله ها ک��ه باال بروی چه تصويری انتظارت را می کش��د؟ 
به آخرين پله که می رس��ی تصويری از انس��ان های به سجده افتاده مهمان 

ديدگانت می ش��ود. 
ش��گفت اينکه انگار در کسری از ثانيه، تصويری از همه آن هايی که حاجاتشان را 
برايت مرور کرده اند از مقابل ديدگانت عبور می کنند.چشمه اشکی که طالبش بودی 
در آس��تانه جوشش است. خودت را رها می کنی وقتی به ياد می آوری در اين لحظه 

چه خواسته ها و آرزوهايی را به همراه آورده ای. 
تو، حامل باری گران هس��تی که ش��انه هايت زير سنگينی آن خميده است. 
از يک س��و به ب��ی لياقتی خودت می انديش��ی و از جانبی ديگ��ر به َکَرم الهی 
اميدواری؛ اميدی که آرامش می بخش��د. آرامش��ی که دستت را می گيرد و به 
مقابل کعبه می آورد. ش��ب از نيمه گذش��ته. کعبه، غرق در نور اس��ت و حجاج 
پيرام��ون آن طواف می کنند؛ پرواز درکهکش��ان وحی. دس��ت های ناظران به 
س��وی آس��مان مکه بلند اس��ت. همراه حاج آقا حسينی به س��جده می افتيد و 

ب��ر می خيزي��د.
 آرام آرام مثل جويباری کوچک وارد دريای مطاف می ش��ويد. غرق نمی ش��ويد. 
خودت��ان را با دعای طواف باال نگه می داريد. پايان دعای هر طوف به دعای فرج امام 
زمان)عج( متصل می ش��ود و تو بايد هر هفت باری که به اين دعا می رس��ی از پشت 
همان پرده اش��ک سوزانی که آرزويش را داشتی به آسمان نگاه می کردی. مثل نگاه 
همان زائری که برای اولين بار قبه الخضرا را ديد و به او گفتی »به آس��مان نگاه کن 

زائر« و حاال تو بودی و آسمان مکه. تو بودی و طواف کعبه.
 تو بودی و آس��مانی که نور باران بود. تو بودی و وجود نازنين او که حاضر بود و 
ِخرَ ِة َحَسَنًة  نآَْیا َحَسـَنًة َوِفي الآْ ناظر. به جايی می رس��ی که ذکر آن »رَ بََّنا آِتَنا ِفي الدُّ
َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  « اس��ت همان ذکر آش��نای قنوتت و چقدر ذوق زده می ش��وی که 
دعای قنوت هر روزت ذکر طواف بوده و حاال ش��ايد اين هم مثل صلوات کنار مسجد 
سجده مدينه برايت حاوت ديگری داشته باشد از اين پس، اگر عمری بود و آبرويی...
به چراغ س��بز و حجر االس��ود نزديک می ش��وی؛ همان که به روايتی دست خدا 
روی زمين است در اين ازدحاِم دست های پر نياز، می دانی که دستت به دست خدا 
نمی رس��د ولی ش��ک در لطف و کرم او آن هم درمطاف؟ هيهات! مثل ديگرانی که 
دستش��ان به دست خدا نرسيده، دست هايت را در برابر حجر االسود بلند می کنی و 
می گ��ذری. بانگ الل اکبر حاجيان برمی خيزد؛ بانگی که به طرز غريبی بوی همدلی 
و اتح��اد می دهد. حس خوبی داری از ش��نيدن اين ذکر واال قدر. طوف اول به پايان 

می رسد و اين آغاز راه است. به هوش باش....

حکایت اولین دیدار با کعبه

آرامشی که دستت را می گیرد...

رشد و کمال با مشورت
امام حسن مجتبی )ع( فرمودند: هیچ قومی با همدیگر 
مش��ورت نمی كنند، مگر آن كه به رش��د و كمالش��ان 

هدایت شوند.

حاجی موفق کیست؟

حاجيان و معتمراِن موّفق كس��اني اند كه بين 
مهمان��ي و ميزبان��ي، جم��ع س��الم نمايند به 
طوري كه هم از فيض ضيافت َطْرفي ببندند و 
هم از َفْوز ِاضافه بهره مند گردند يعني هم اليق 
مهمان خدا ش��دن در سرزمين وحي باشند و 
هم  شايسته ميزباني صاحِب خانه. ذات اقدس 
خ��دا در هوّيت مطلق خود ن��ه معقول حكيم 
اس��ت و نه مش��هوِد عارف، زيرا حقيقِت عينِي 
بسيِط نامتناهي ذهني نخواهد شد، چون ذاتًا 
عيني اس��ت و تجزيه پذي��ر نخواهد بود، چون 
بس��يط اس��ت و مورد اكتناه نمي ش��ود، چون 

نامحدود است. 
اس��ماي حس��نا و صفات ذاتِي آن س��ّبوِح 
ق��دوس نيز عي��ن ذات وي ان��د و همان حكم 
ذات خدا را خواهند داش��ت؛ اّما اسماي فعلي 
و اوص��اِف خارج از ذات و قائ��م به آن به قيام 
صدوري ي��ا ظهوري، هم قابل تحليل عقلي اند 
و هم در خور شهود قلبي. جريان ضيافِت خدا 
و ني��ز اضافة آن حض��رت، دو صفت از اوصاف 
فعلي اوست. چون خداوند از منظر تجّلي � كه 
جهاِن امكان طبق بيان نوراني س��ّيد موّحداِن 
هس��تي، اميرمؤمنان حضرت علي بن ابي طالب 
عليه ا لس��ام جل��وه گاه خدا س��ت: » َالآَْحمآْـُد 
هلِلَِّ الآُْمَتَجلِّـي ِلَخلآِْقِه ِبَخلآِْقـِه«  � گاهي در ُعّلو، 
ظه��ور دارد و زماني در دّن��و � چنانكه حضرت 
علي بن الحسين السجادعليهما السام فرمود:   » ال 
ه« �  ه و العالي في ُدنوِّ إله ااّل أنآَْت، الداني في ُعُلوِّ
هنگامي كه در عّلو ظهور نمود مؤمنان را به حضور 
مي پذي��رد و با اضافه آنه��ا مهمان نوازي مي كند 
و زائ��ران كوي توحيد را در كن��ار مائده قرآن و 
مأدبه سّنِت معصومان تغذيه روحي مي نمايد و 
زمان��ي كه در دّنو و نزديكي تجّلي كرد، ضيافِت 

القلب  صاحب دالِن مكس��وُر 
را مي پذي��رد و مهماِن 

دل هاي شكسته آنان 
نجواي  و  مي ش��ود 
آنها را مي ش��نود و 
زمزم��ة تس��بيح و 
ترّنم تقديس آنان را 

گوش مي دهد.

آیت اهلل جوادي آملي
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سید محمد سلیمانی

دنبال آدم با تجربه می گردی.کسی که ندانسته هایت را بداند 
ونابلدی ات را جبران کند. دانستن اصول اولیه طواف و مراحل بعدی 

آن یک چیز است و دریافت ظرایف و دعاها و...چیز دیگر. این هاست 
که عمل ات را کامل می کند و سعی ات را مقبول. یکی می گوید: شش 

دانگ حواستان اول به خانه خداو صاحب خانه باشد و بعد به من ودعا 
های طواف و سعی...



هر چه می خواهی از خدا بخواه
امام محمدباقر )ع( فرمودند: خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از یکدیگر اصرار ورزند ، ولي اصرار 
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 23ذی القعده 1434  -   29 سپتامبر 2013     

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

ادامه از شماره قبل

در حال حاضر  ایرانی  به حجاج  مربوط  هتلهای  11 آیا میدانید؟ در 
دارند. حضور  کشورها  سایر  اتباع  بندرت 

12 هتلهای اجاره شده در مدینه معموال 4 بار و حتی 5 نوبت در مدینه 
قبل و بعد مورد بهره برداری قرار می گیرند ولی در مکه یک هتل برای 

طول موسم در اختیار قرار می گیرد.

13   ظرفیت اتاقها درموسم حج 3 تا 5 نفره می باشد.ضمن اینکه برای هر زائر 
درمکه حدود 4متر مربع ودر مدینه حدود 4/5 متر مربع فضا اختصاص یافته است 

که البته در محاسبات کل فضای طبقات را در نظر می گیرند  نه فقط یک اتاق.

14 از هتلها، در موسم حج با حداکثر ظرفیت بهره برداری می شود،لذا 

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:

نکاتی درباره
 اسکان زائرین

در اين اطاعيه آمده است:
ضم��ن آرزوی س��امتی و توفي��ق انجام 
اعم��ال حرمين ، با عنايت به ش��يوع عفونت 
های ويروس��ی در موسم حج در مکه معظمه 
و مدينه منوره طبق روال س��ال های قبل و 
شيوع ويروس کورونا جهت پيشگيری از اين 
بيماری ه��ا و برخورداری از س��امت کامل 
برای انجام اعمال حج توجه ش��ما عزيزان را 

به نکات ذيل جلب می نماييم:
دست هايتان را به طور مرتب با آب و صابون 
بشوييد يا با ضدعفونی کننده، ضدعفونی کنيد.

در موقع س��رفه يا عطسه جلوی بينی و 
دهان خود را با دس��تمال کاغذی گرفته و 
سپس دستمال را در س��طل زباله بيندازيد.

دستهای خود را قبل از شستن به چشم، 

دهان و بينی نزنيد .
از تماس صميمی نظير دست دادن، بوسيدن   

و  مصافحه  با حجاج خودداری نماييد.
 از اس��تفاده ظروف غذايی و آش��اميدنی 
ديگران به صورت مشترک خودداری نماييد.
س��طوح آل��وده و تحت تماس ب��ا بيمار 
مبت��ا به عفونت تنفس��ی نظير دس��تگيره 
درها، شيرهای دستش��ويی را مرتبا تميز و 

ضدعفون��ی نمايي��د.
در ص��ورت بروز هر يک از عائم س��رفه 
ش��ديد، ت��ب ب��اال و تنگی نفس به پزش��ک 

مستقر در محل اقامت خود مراجعه نماييد.
ميوه و س��بزيجات را پس از شستش��و و 
ضدعفونی کردن استفاده نموده و از خوردن 

ميوه با پوست خودداری نماييد.

توصیه های مهم مرکز پزشکی حج و زیارت
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

اخــــــــــبار

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران با صدور اطالعیه ای از زائران خواست نسبت به مسائل بهداشتی دقت بیشتری نمایند. 

آمار زائران ایراني تا روز شنبه
تا آخر وقت روز گذش��ته تعداد زائران اعزامي به حج 37 هزار و 530 نفر 
می رس��ند كه از اين تعداد 26 هزار نفر مدينه اولي بوده اند و 12 هزار و 

894 نفر در مدينه و بقيه نيز در مكه حضور دارند.
ب��ه گزارش پايگاه اطاع رس��اني حج، غامرضا رضائ��ي، معاون حج، 
عمره و عتبات س��ازمان حج و زيارت گفت: دومين گروه از جانبازان دفاع 
مقدس ظهر ديروز وارد مدينه منوره ش��دند که ش��امل 125 نفر ش��امل 
جانبازان و همراهان آنها اس��ت. وي افزود: كاروان نخست چانبازان بعد از 
ظهر جمعه با بدرقه رئيس سازمان حج و زيارت و پس از احرام در مسجد 

شجره وارد مكه مكرمه شدند.

سفر یك پاكستاني به سرزمین وحي با پاي پیاده
رسانه هاي عربستان از ورود يك زائر پاكستاني خبر دادند كه با پاي پياده 

مسير طوالني كشورش تا سرزمين وحي را طي كرده است.
يك پاكس��تاني كه با پاي پياده عزم س��فر به خانه خدا براي ش��ركت 
درموس��م حج امسال كرده است مدت سه ماه با پاي پياده مسير طوالني 

پاكستان تا بيت الل الحرام را طي خواهد كرد.
اين زائر پاكستان اول اكتبر وارد مكه مكرمه خواهد شد.

مس��لم كارازدا كه سه ماه پيش سفر به حج با پاي پياده را آغاز كرده 
بود وارد عربس��تان شد و به س��فر خود با پاي پياده ادامه مي دهد تا وارد 

مكه مكرمه شود و در موسم حج شركت كند.



گناهی كه بخشوده نشود
امام حسن عسکری)ع( فرمودند: از جمله گن�اهانی ك�ه آمرزیده نشود ای�ن است كه ]آدمی [ بگوید: ای كاش 

مرا به غیر از این گناه مؤاخذه نكنند.

حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر
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نگرش��ي عميق و همه جانبه به آي��ات و روايات، بخوبي اين معنا 
را ثاب��ت مي کند که حج را ظاهري اس��ت و باطن��ي، آنچه را مردم 
در ظاه��ر مي بينند با حقيقت حج فاصله بس��يار دارد و حال آن که 
خداوند طالب آن حقيقت اس��ت. حجي را مي خواهد که مبرور باشد 
و حاجي با بازگش��ت ب��ه موطن خويش تحّولي اساس��ي در روحش 
پديد آيد. حجي را مي خواهد که مناسک آن، مناسک زندگي صحيح 
اسامي باش��د. حجي را مي طلبد که حاجي پس از برگشت، به غير 
خ��دا لبيک نگويد و گرد غي��ر خدا نگردد. حج��ي را مي خواهد که 
حاجي در آن با ش��يطان بستيزد و هر آنچه از دنيا نزدش عزيز است 
در راه خ��دا قرباني کند و جز خدا چي��زي را نبيند و چيزي نخواهد 

و . . . 
ح��ج عبادتي خش��ک و بي روح نيس��ت بلکه ه��ر عملي در حج 
نکته ها و معارف فراوان و وااليي دارد که هدف اصلي حج را تشکيل 

مي دهند. 
فضل بن ش��اذان از هش��تمين امام، علي بن موس��ي الرضا )عليه 
السام( از علل تشريع حج مي پرسد و حضرت پاسخ مي دهد: »لعّلة 

الوفادة الي اهلل«؛ 
»حج به س��وي خدا رفتن و در پيش��گاه باري تعالي حاضر شدن 
است.« )کسي که معناي حضور در پيشگاه حّي داور را بداند و بفهمد 

، به غير او توجه نکرده ، خود را به گناه نمي آاليد.( 
»وطلـب الزیادة«؛ »حج زيادت طلبي و کمال خواهي و از خدا 

پاداش و ثواب فراوان خواستن است.« 

»والخـروج من کّل مـا اقترف العبـد ، وتائبـًا مما مضي، 
مسـتأنفًا لما یسـتقبل«؛ »حج، از گذش��ته تاريک و پرگناه خارج 
ش��دن و از آنچه در گذش��ته انجام شده توبه کردن و براي آينده کار 

خوب و نيک را از نو آغاز کردن است.« 
»مع ما فیه من اخراج األموال«؛ »)حج وسيله اي براي( خارج 
نمودن و جداسازي دارايي ها از يکديگر است؛ خمس و زکات و ديون 
واج��ب را پرداختن و حق فقرا و محرومان و ديگر حقوق ديني را ادا 

کردن است.« 
»وتعب األبدان واالشتغال عن األهل والولد وحظر األنفس 
عن الّلذات«؛ »حج بدن را به س��ختي انداختن، از زن و فرزند دور 
ش��دن، و جان را از هواهاي نفساني و ش��هوات و لّذت هاي نامشروع 

منع کردن و تمرين خودسازي و گناه نکردن است.« 

حاجی به غیر خدا 
لبیک نمی گوید
رهیافتی به حج ظاهري و باطني

حج 
عبادتی 

خشک و 
بی  روح 

نیست بلکه 
هر عملی 

در حج 
نکته ها 

و معارف 
فراوان 

و واالیی 
دارد.

تعداد  با  متناسب  تاسیسات  و  آسانسورها  ظرفیت 
غذا  زمان  مثل  برخی ساعات  ودر  نمی باشد  حجاج 

و نماز باعث زحمت خواهد بود.

15  در بعضی هتلها بعلت محدویت فضای رستوران 
میز  یک  از  باید  غذایی  وعده  درهر  بار  2تا4  ناچار 

استفاده شود؟

توزیع  و  ملحفه  تعویض  و  اتاق  نظافت  هنگام    16
نیازمندی های زائر در اتاق توسط عوامل بومی هتل 

الزم است حجاج از وسایل خود مراقبت نمایند.

17  آب آشامیدنی از طریق منبع و مخزن و پمپ و 

باتانکر تامین میشود،لذا خصوصا پس از ایام تشریق 
باید در مصرف آب صرفه جویی شود.

18  لوازم  و امکانات هتل امانت است و باید از آنها 
مراقبت شود.

19   هتل های واقع در کنار خیابان های اصلی و اتوبان ها حادثه 
خیز می باشد،لذا باید مراقب عبور از عرض خیابان باشیم.

20  اقامت یک ماهه با هم کاروانیها با سالئق و ذائقه های 
مختلف نیازمند صبر و تحمل و سعه صدر باال میباشد.
و  ومحیط  جمعی  و  فردی  بهداشت  رعایت  همچنین 

بهداشت تغذیه بسیار مهم و حیاتی است.



وارثان پیامبران
حض��رت فاطمه زهرا)س( فرمودن��د: ما اهل بیت پیامبر وس��یله ارتباط 
خداون��د با خلق او هس��تیم ، ما برگزیدگان پاك و مق��ّدس پروردگار می 
باشیم،ما حّجت و راهنما خواهیم بود؛ و ما وارثان پیامبران الهی هستیم.

مسئولّیت زائر شیعه 
سنگین است

زائري که عاقه مند به اهل بيت و شيعه 
است، بايد براي ديگر زائران الگو باشدو 
به گونه اي رفتار نمايد که س��ايرين به 
اهل بي��ت عاقه مند ش��ده، به مکتب 
امامان شيعه بگروند. »شيعه« در مدينه 
و مکه بايد سفير امامان باشد و مردان 
با رفتار ني��ک و زنان با رعايت حجاب 

و عف��ت در حرم ه��ا و بازاره��ا معّرف 
ش��خصيت پيش��وايان معصوم گردند. 
عمروبن سعيد از ياران امام صادق )عليه 
الس��ام( بود و در شهري غير از مدينه 
زندگي مي ک��رد. روزي به آن حضرت 
گفت: اي فرزند رسول خدا! من دير به 
دير، ش��ما را زيارت مي کنم، مرا پندي 
ده ک��ه آن را ب��ه کار بن��دم. حضرت 
فرمود: ت��و را به خودداري از هرگناهي 
به خاطر خدا، و به پاکدامني و کوشش 

در عبادت و کار خير سفارش مي کنم. 
بدان که اگر کوش��ش و فعاليت مثبت 

همراه پاکدامني نباشد، سودي ندارد. 
w انتقادپذیرباشیم

زائر بايد بداند که او و ديگر مردم 
و همسفران و کاروانيان، همه ممکن 
است اش��تباه کنند و مقام مصونيت 
و عصم��ت از خط��ا، وي��ژة چهارده 
معصوم)ع( اس��ت. بنابراين ضرورت 

دارد انتقاد پذير باشد.

زائر در 
طول سفر 

فرصت دارد 
سئواالتی 
را که در 

زمینه عقاید، 
احکام، حالل 

و حرام و 
دنیا . آخرت 

دارد، با 
اهلش در 

میان بگذارد

سایه بر سر قراردادن
برای مردان

1- س��ايه بر باالی سر قرار 
دادن در ح��ال اح��رام در حال 
حرکت، مانند رفتن از ميقات به 
مکه و از مکه به عرفات و مانند 

آن، بر مردان جايز نيست.
اما چنانچه در بي��ن راه توقف 
کند، رفتن به زير سايه بامانع است 
و زمان��ی که در مقص��د به خانه يا 

رستوران وارد شد، اشکال ندارد.
2- اح��وط  آن اس��ت ک��ه 
شخص محرم، پس از رسيدن به 
مکه، پيش از انجام مناسک عمره 
و همچني��ن در حال اح��رام، در 
عرفات و منا از قرار گرفتن در زير 
سايه های متحرک مانند اتوبوس 

مسّقف و چتر اجتناب کند.
3- حکم مذبور در دو مساله ی 
قبل، به طول روز اختصاص دارد و 
سوار ش��دن به اتوبوس مسقف در 
ش��ب مانعی ندارد، هرچند رعايت 

احتياط در اين باره مطلوب است.
4- اح��وط آن اس��ت که در 
ش��ب های بارانی و سرد از سوار 
شدن به اتوبوس مسقف و مانند 
آن اگر برای فرار از باران و س��رما 

باشد، اجتناب کند.
5- اگ��ر بر اثر بيماری و عذر، 
ناگزير از رفتن به زير سايه باشد، 
انجام آن برايش جايز اس��ت، اما 

بايد يک گوسفند کفاره بدهد.
استعمال بوی خوش

6- استعمال انواع عطر، مانند: 
مش��ک و ع��ود و گاب و ديگ��ر 
عطره��ای رايج، در ح��ال احرام 
حرام اس��ت. همچنين پوشيدن 
لباس��ی که قبا معطر ش��ده تا 
زمان��ی که از ان ب��وی خوش به 

مشام برسد، جايز نيست.
7- بناب��ر اح��وط، اس��تعمال 
صابون و ش��امپوی معطر، درحال 
احرام جايز نيست.  وبنابر احتياط 
واجب، بايد محرم از بوييدن هر چيز 
معطر اجتناب کند، هر چند به آن 
عطر اطاق نش��ود؛ مانند گل ها و 

سبزيجات و ميوه های خوشبو.
8- خ��وردن غذايی ک��ه در آن 
زعفران وجود دارد، برا ی محرم جايز 
نيست و خوردن ميوه های خوشبو 
مانند س��يب و پرتقال برای محرم 
اشکال ندارد، اما بنابر احتياط واجب 

بايد از بوييدن آن خودداری کند.
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اسام، تش��کيل چنين محافل علمي و استفاده از 
دانش عالم را � گرچه ميان دو نفر باش��د � از اعظم 
عبادات ش��مرده و موجب پاداش بي نهايت، کليد 
درهاي بهشت، ضامن سعادت دنيا و آخرت انسان 

و سبب تحوالت روحي و اخاقي دانسته است.
از اميرمؤمنان)ع( روايت شده است که:

»اي مردم! خوش��ا به حال کس��ي که توجه به 
عيوب خودش، او را از پي گيري عيوب ديگران باز 
دارد، و بدون داش��تن کمبود و نقص به فروتني و 
خاکس��اري در جاي خودش تن در دهد، و با اهل 
بصيرت و بينش همنش��ين ش��ود، و با تهيدستان 
و فقيران همزيس��تي و آمد و ش��د داشته باشد، و 
مالي را که از راه حال و بدون معصيت به دس��ت 

آورده، در راه حق هزينه کند«.
امام رضا )ع(نيز مي فرمايد:

»کس��ي که در جلسه اي شرکت کند و در آن 
جلسه ]فقه و حال و حرام و[ احکام ما را با بحث 
و گفت وگ��و به پا دارد روزي ک��ه دلها مي ميرند، 

قلب او نخواهد مرد«
پيش��واي شش��م امام صادق )ع(ب��ه داود بن 

سرحان فرمود:
»اي داود! به دوس��تانم از جانب من سام برسان 
و بگو اين گفتة من اس��ت: خدا رحمت کند بنده اي 

را که با ديگري مي نشيند و از فرهنگ و فقه و علوم 
ما گفت وگو مي کند. يقينًا سومين نفر آنان فرشته اي 
اس��ت که براي آن دو نفر طل��ب آمرزش مي کند. و 
ه��رگاه دو نفر درب��ارة فرهنگ م��ا گفت وگو کنند، 
خداوند با آن دو نفر به فرش��تگان مباهات مي کند؛ 
پس هنگام��ي که در امور الهي اجتم��اع کرديد، به 
پرسش و پاس��خ هاي مسائل تربيتي مشغول شويد؛ 
زيرا در اجتماع و گفت وگوي ش��ما، زنده کردن ياد و 
مکتب ماست، و بهترين مردم پس از ما، کسي است 
که دربارة امور م��ا گفت وگو کند و مردم را به ياد ما 

دعوت کند.«
رس��ول خدا )صّلي الل علي��ه وآله( در حديثي 

زيبا فرموده اند:
»الآُْمتَُّقـوَن َسـاَدٌة َوالآُْفَقَهـاُء َقـاَدٌة َوالآُْجُلوُس 

ِإَلیآِْهمآْ ِعَباَدٌة«؛ 
»اهل تقوا سرورند، فقيهان رهبرند و نشستن 
نزد آنان ]براي بهره گيري از بينش و دانشش��ان[ 

عبادت است«.
حض��رت رض��ا )ع(از پدرانش از رس��ول خدا 

)صّلي الل عليه وآله( روايت مي کند:
»نشس��تن با دانش��مندان براي بهره گيري از 
علمش��ان، و نگاه به علي )ع(، و چشم دوختن به 
کعبه، و نظ��ر کردن به قرآن و نگاه به پدر و مادر 

عبادت است«.

حج، فرصتی 
برای گفت و گو با 
کارشناسان دین  

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 و صاحبنظران کند. به ویژه سؤاالتي را که 
در زمینة عقاید، احکام، حالل و حرام و 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

        استفتاء



مسجد َتْنعیم
تنعي��م يك��ي از نق��اط آغازين ح��رم و در 6 
كيلومتري شمال مس��جدالحرام است. عايشه 
در َحّجة الوداع، در اين مكان براي انجام عمره 
مفرده محرم ش��د. امروزه از اين مسجد با نام 

»العمره، عايشه« نيز ياد مي كنند. 
مكان مس��جد تنعيم ب��ه »خيمه جمانه « 
نيز ش��هرت داشته؛ زيرا جمانه دختر ابوطالب 
خواه��ر عل��ي )عليه الس��ام( در اي��ن محل 

فرزندي براي سفيان بن حارث به دنيا آورد.
مس��جد تنعي��م را ابوالعب��اس عب��دالل 
ب��ن محم��د بن داوود، والي مكه در س��ال 
240ق . ترمي��م كرد و ب��ر چاه آن گنبدي 
بنا ك��رد. پ��س از آن تعميراتي نيز در آن 

انج��ام گرف��ت . 
 ،  981  ،  678  ،645 ه��اي  س��ال  در 
1011ه� . ق. نيز اين مس��جد بازسازي شد. 
در دوران فهدب��ن عبدالعزيز اين مس��جد را 
از ن��و س��اختند كه مس��احت آن به 6000 
مترمربع رسيد. در پانصد متري اين مسجد، 
ش��ارع ش��هدا و قبرستان ش��هداي فخ قرار 
دارد. همچني��ن در 200 متري ش��مال آن، 
در نزديكي كوه، صحاب��ي پيامبر، خبيب بن 
عدي، يكي از اس��راي سريه رجيع به دست 
مش��ركان گردن زده ش��ده اس��ت. عامتي 
چ��ون مناره در محل ش��هادت وي تا س��ال 

1377ق. موجود بوده اس��ت. 

»هیچ 
پیامبري 
تاكنون 
رحلت 
نیافته جز 
آن كه او 
را در همان 
جایي كه 
از دنیا 
رفته دفن 
كرده اند«

هرچه ایمان بیش آزمایش او بیشتر
امام موس��ی کاظم)ع(فرمودند: مؤمن همانند دو كّفه 
ترازو اس��ت ، كه هر چه ایمانش افزوده شود بالها و 

آزمایشاتش بیشتر می گردد.
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كس��اني چون علي )عليه الس��ام(، عباس و پسران او ، فضل و قثم و نيز اسامة 
ب��ن زيد براي انجام مراس��م غس��ل و كفن پيامبر )صّل��ي الل عليه وآله( حضور 

يافتند . 
پ��س از انجام مراحل غس��ل و كف��ن پيامبر مکرم اس��ام )صّلي الل عليه 
وآل��ه(، در م��ورد مح��ل دف��ن پيک��ر آن حضرت اخت��اف پيش آم��د. علي 
)علي��ه الس��ام( فرم��ود: از پيامبر )ص( ش��نيده اس��ت كه »هي��چ پيامبري 
تاكن��ون رحل��ت نيافت��ه جز آن ك��ه او را در هم��ان جايي ك��ه از دنيا رفته 
دف��ن كرده اند«، ل��ذا آن حضرت را باكم��ك چند تن ازياران خ��ود، ازبني 
هاش��م، درهمان محّلي كه رحلت كرد؛ يعني درخانه خودكه عايش��ه در آن 

مي زيس��ت به خاك س��پردند. 
خليفه اول و پس از آن، خليفه دوم نيز پس از فوت، كنار قبر پيامبر )صّلي الل 
عليه وآله( به خاك س��پرده ش��دند. وضعيت دفن آن دو، اين گونه بود كه ابوبكر را 
پش��ت س��ر پيامبر )صّلي الل عليه وآله( و سر او را محاذي شانه هاي آن حضرت و 
عمر را پشت سر ابوبكر و سر وي را محاذي شانه هاي ابوبكر قرار دادند. در دوران 
عثم��ان مردم هم��واره براي بردن تربت پيامبر )صّلي الل علي��ه وآله( به كنار قبور 
مي آمدند؛ لذا عايشه ديواري ميان قبور و محل سكونت خود كشيد. در اين ديوار 

شكافي بودكه مردم از آن نيز تربت مي گرفتند و عايشه اين شكاف را نيز بست. 
عمرب��ن عبدالعزيز حاكم مدين��ه، اين ديوار را تخريب كرد و از اس��اس، ديوار 
ديگ��ري س��اخت و تمامي اتاق هاي همس��ران پيامبر )صّلي الل علي��ه وآله( را به 

مسجد افزود. 
همچنين ديواري پنج ضلعي برِگرد س��ه قبر كش��يد و آن را مسّقف و اصاح 
و تعمي��ر كرد. بعضي نيز گفته اند پوش��انيدن قب��ر پيامبر )صّلي الل عليه وآله( 
از چش��م م��ردم، در زمان معاويه ب��ود و آن هنگامي بود كه امام حس��ن )عليه 
الس��ام( از دنيا رفت؛ بر اس��اس وصّيت نواده پيامبرخ��دا )صّلي الل عليه وآله( 
تصميم به دفن ايش��ان كنار قبر پيامبر )صّلي الل عليه وآله( گرفتند. لذا ناگزير 
امام حس��ين )عليه الس��ام(، جنازه ب��رادر را در بقيع به خاك س��پرد؛ پس از 
اي��ن واقع��ه، قبر پيامبر )صّل��ي الل عليه وآله( و دو خليفه را با ديوار و س��قفي 

پوش��انيدند كه حتي در هم نداش��ت. 

حجره شریف نبوي کجاست؟ 
هنگامي كه »رحمة للعالمین« به »رّب العالمین« پیوست، علي )علیه السالم( 

شیون كنان مسلمانان را از رحلت ایشان خبر داد؛ روح بلند پیامبر عظیم الشأن 
اسالم به حق پیوست و پذیرش آن براي بعضي سخت مي نمود.

مساجد مکه و مدینه



رکورد 64 هزار واحدی شاخص بورس در ششمین روز پاییز 
شاخص کل بورس در دقایق ابتدایی معامالت امروز بازار سهام، از عدد 
64 ه��زار واحد عبور کرد و بازدهی 68 درصدی را نصیب س��هامداران 

کرد.

بانک جهانی اعام کرد که “بانک بين المللی بازس��ازی 
و توس��عه” که واحد وام دهی اين س��ازمان است، تمام 
وام های ايران را بدنبال پرداخت اقساط عقب افتاده اين 
وام ها، از وضعيت غيراجرايی به اجرايی تغيير داده است.

بانک جهانی در 16 ژوييه با اعام اينکه ايران ش��ش 
ماه است اقس��اط وام هايش را پرداخت نکرده و پرداخت 
79.1 ميلي��ون دالر از 697 ميليون دالر وام هايش عقب 

افتاده، ايران را در وضعيت غيراجرايی قرار داده بود.

ايران در آن زمان ب��ا اعام آمادگی برای بازپرداخت 
وام هايش، تحريم های غربی را مانع پرداخت اقساطش به 

اين وام دهنده جهانی خوانده بود.
بر اس��اس گزارش رويترز، ايران از سال 2005 برنامه 
وام جديدی با بانک جهانی نداش��ته و تمامی اقس��اطی 
که می پردازد برای وام های قديمی اس��ت. بانک جهانی 
که در واش��نگتن مستقر است، اعام کرده از تحريم های 

بين المللی و سازمان ملل عليه ايران پيروی می کند.

ایران از فهرست وام گیرندگان
بدحساب بانک جهانی خارج شد

گوناگون

نوشابه هاي گازدار بر رشد 
مغزي نوجوانان تاثیر منفي 

دارد
محققان اعام كردند كه مصرف 
نوشابه هاي گاز دار بر رشد مغزي 

نوجوانان تاثير منفي دارد.
ب��ه نق��ل از هل��ث، محققان 
معتقدند نوش��يدن اين نوشابه ها 
مانع خواب عميق مي ش��ود و در 
صورت ب��روز بي خواب��ي دائمي ، 
امكان ابتاي نوجوانان به بيماري 
هايي همچون شيزوفرني، اضطراب 
و اختال شخصيت بيشتر مي شود.

 محققان با انجام آزمايش��ي 
ب��ر روي موش ها از تاثير منفي 
نوش��ابه ه��اي گاز دار بر رش��د 

مغزي آنها اطاع يافتند.
 به گفته آن��ان ، نوجواناني كه 
هر روز چهار بطري نوشابه گاز دار 
يا س��ه فنجان قهوه محتوي 300 
تا 400 ميلي گرم كافئين مصرف 
مي كنند در گروه خطر قرار دارند 
و رشد مغزيش��ان به خاطر پايين 
آمدن شاخص هاي خواب عميق ، 

كند مي شود. 
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ایام هفته 
مداحقاریمجریسخنرانمحل برگزاری ـ نام مدیر و ...زمان برگزاریو تاریخ

یکشنبه92/7/7

 23 ذیقعده 
1434

فندق المحمدیه الزهراء ـ دریاپیمای 10الی11
هرمزی 0538997013

حاج آقا
رمضان پورنباتیقربانعلیراشد یزدی

المدینه هارمونی ـ هدایت شده 16:30الی17:30
0538997201

حاج آقا
مطیعیپور کویرراشد یزدی

حاج آقامنازل الحرم ـ سعیدی 21:300538997588 الی 22:30
رمضان پوررضوانیقربانعلیراشد یزدی

دوشنبه92/7/8 
24 ذیقعده 1434

حاج آقابدر المدینه ـ امیری 16:300538998336 الی 17:30
علیانشوکاویقربانعلیراشد یزدی

فندق ماریوت ـ شاه حسینی 21:30الی22:30
0538997331

حاج آقا
رمضان پورحاج محمدیقربانعلیراشد یزدی

سه شنبه92/7/9 

25 ذیقعده 1434

حاج آقاالیاس الذهبی ـ گلریزی 100538998270الی11
مطیعیشوکاویقربانعلیراشد یزدی

حاج آقادارالرحمه ـ رحمانی 15:300538997110 الی 17:30
مطیعیحاج محمدیراشد یزدی

حاج آقاالزهراءالخیر ـ عربستانی 21:300538997202الی22:30
رمضان پورپور کویرقربانعلیراشد یزدی

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

در حالی که تعدادی از ايرانيان مقيم امارات برای تعيين 
تکلي��ف اقامت خود ب��ه مراکز مربوطه به وزارت کش��ور 
ام��ارات فراخوانده ش��ده بودند، مام��وران اماراتی به آنها 

اعام کردند که می توانند در امارات باقی بمانند.
برخی از شيخ  نشينان امارات در ماه های گذشته با تمديد 
اقامت ايرانيان مخالفت کرده و با فراخوان آنها اقامتش��ان را 

لغو و از آنها می خواستند تا خاک امارات را ترک کنند.
همچنين بخش��ی از ايرانی هايی که پس از لغو اقامت 
برای بازگشت به کش��ور به فرودگاه های امارات مراجعه 
کرده ان��د در اين باره  گفتند که ماموران فرودگاه به آنها 
اعام کردند در صورت تمايل می توانند همچنان در اين 

کشور به کار و زندگی خود ادامه دهند.

 ايران در مقايس��ه با ساير کشورها يکی از پرشمارترين 
اتب��اع خ��ود را در امارات دارد و در ش��هرهای مختلف اين 
کشور زندگی می کنند و سال های طوالنی در امور تجاری و 
خدماتی اين کشور اشتغال دارند. ايرانيان از خوش نام ترين 
اتباع خارجی مقيم امارات هستند که در دهه های گذشته 
در پيش��رفت وتوسعه اين کشور نقش داش��ته اند. ايرانيان 
مقيم امارات روابط بسيار خوبی با مردم و دولت اين کشور 
دارند. ماه گذشته در گفت وگوی تلفنی وزير خارجه امارات 
با محمدجواد ظريف وزير خارجه کش��ورمان به مناس��بت 
تبري��ک آغاز فعاليت وی ظريف با تاکيد بر روابط صميمانه 
دو کش��ور ايرانيان مقيم امارات را پلی برای توس��عه روابط 

ايران و امارات معرفی کرده بود.

ایران با پرداخت اقساط وام های قدیمی خود به بانک جهانی، از فهرست وام 
گیرندگان بدحساب این سازمان خارج شد.

توقف اخراج ایرانیان از امارات
لغو اقامت و اخراج ایرانیان در امارات متوقف شده است

کاهش ۷0 تومانی دالر در 
ساعات اولیه معامالت

ديروز قيمت دالر در ساعات 
اولي��ه آغاز ب��ه کار ب��ازار با 70 
تومان کاهش ب��ه 2980 تومان 

رسيد.
از ابت��دای فعاليت بازار، قيمت 
دالر حدود 3050 تا 3060 تومان 
ب��ود که هم اکن��ون ب��ا 70 تومان 
کاهش ب��ه 2980 تومان رس��يده 
هم اکنون  ي��ورو  اس��ت.همچنين 
4100 تومان و درهم 830 تومان به 
فروش می رسد.بر اساس اين گزارش 
قيمت سکه هنوز تغييری نسبت به 
روز پنج شنبه نداشته است. بر اين 
اساس سکه طرح جديد 971 هزار 
تومان، سکه طرح قديم 966 هزار 
تومان، نيم سکه 505 هزار تومان، 
ربع س��که 310 هزار تومان، سکه 
گرمی 205 ه��زار تومان و هر گرم 
طای 18 عيار 99 هزار و 35 تومان 
و قيمت اونس جهانی با 70 سنت 
کاه��ش 1337.20 دالر اس��ت. با 
توجه به نتيجه مذاک��رات صورت 
گرفته در سفر رئيس جمهور و تيم 
همراه وی، احتمال کاهش قيمت 

ارز در بازار می رود.



۵0 درص�د بودجه امس�ال وزارت بهداش�ت 
تخصیص یافت

معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت گفت: 
۵0 درصد بودجه وزارت بهداش��ت در س��ال جاری با 
مساعدت معاونت نظارت ریاست جمهوری پرداخت شد 

که یک امر بی نظیر در سال های اخیر است.

والیتی: رفتار هیئت ایرانی سنجیده بود
علی اکبر واليتی مش��اور امور بين الملل 
رهبر معظم انقاب،  صبح ديروز در ش��بکه 
خب��ر درباره گفت و گ��وی تلفنی روحانی و 
اوباما گفت: رفتار هيات ايرانی سنجيده بود.

 وی اف��زود: مذاک��ره از روی تدبي��ر و در 
چارچوب مقام معظم رهبری و بر پايه سه اصل 
عزت، حکمت و مصلحت جزو ابزارهای کار يک 
ديپلمات است. واليتی گفت: هيچ کشوری به 
منفعت م��ا کار نمی کند و هر کش��وری بطور 
طبيع��ی به دنبال منافع ملی خودش اس��ت و 
غير ازاين اگر انتظار داش��ته باشيم غير معقول 
است؛ آمريکا هم در چارچوب منافع ملی خود 

همواره عمل می کند.
خشنودی گل از گفت وگوی 

تلفنی روحانی و اوباما
رييس جمهور ترکيه در پيامی در توييتر 
خود حمايتش را از گفت و گوی تلفنی شب 
گذش��ته روسای جمهور ايران و آمريکا اعام 
کرد و نوشت: از ش��نيدن خبر گفت و گوی 
تلفنی باراک اوبا و حس��ن روحانی روس��ای 
جمهور آمريکا و ايران خشنود شدم. اميدوارم 

اين شروع خوبی برای هر دو کشور باشد.
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رییس جمهور آمریکا در تماس تلفنی 
به روحانی چه گفت؟

ب��اراک اوباما رييس جمه��ور آمريکا عصر روز 
جمع��ه پ��س از گفت وگوی تلفنی با حس��ن 
روحانی رييس جمهور ايران در يک کنفرانس 
خب��ری گفت: هم اينک با پرزيدنت روحانی از 
جمهوری اسامی ايران تلفنی صحبت کردم. 
ه��ر دوی م��ا در خصوص تح��والت اخير در 
حصول يک توافق درباره برنامه هسته يی ايران 
گفت وگو کرديم. من بر آنچه که در نيويورک 

گفته بودم تاکيد کردم.
بن��ا بر خبری ک��ه روز جمع��ه وزارت 
خارجه آمريکا منتش��ر ک��رد اوباما اضافه 
کرد: موان��ع رو به جلو فراروی مان اس��ت 
و تضمينی ب��رای موفقيت وجود ندارد اما 
من ب��اور دارم که می توانيم به راه حل های 
جامع دس��ت يابيم. من وزير خارجه کری 
را ب��ر آن داش��تم تا اقدام��ات ديپلماتيک 
را ب��ا دول��ت اي��ران پيگيری کن��د. ما در 
نيوي��ورک گفت وگوه��ای س��ازنده ای ب��ه 
همراه ش��رکايمان، اتحاديه اروپا، انگليس، 
فرانس��ه، آلم��ان، چين و روس��يه با وزير 

خارجه ايران داش��تيم.
رييس جمهور آمريکا گفت: در اين راس��تا 
من و پرزيدنت روحانی از تيم هايمان خواستيم 
ت��ا به تاش ه��ای خ��ود در خ��ال 1+5 برای 
حصول به توافق ادامه دهند. در طی اين مدت با 
دوستانمان از جمله اسرائيل نيز صحبت کرديم. 

ما واقف به همه چالش های پيش رو هستيم.

اتفاق نظر اوباما با ایران درباره 
استفاده از فرصت مقطع کنونی

حس��ن روحانی رئيس جمهور کش��ورمان در 
بدو ورود ب��ه تهران در جم��ع خبرنگاران در 
مورد گفت وگوی تلفنی خ��ود با باراک اوباما، 
درآخري��ن لحظ��ات حض��ورش در نيويورک 
گفت: درست در لحظه ای که آماده حرکت به 
س��مت فرودگاه بوديم به من اطاع دادند که 
کاخ سفيد با نماينده ی دائم ايران در سازمان 
ملل متحد در نيويورک تماس گرفته و اعام 
کرده که آقای اوباما مايل است که چند دقيقه  

گفت وگويی با ما داشته باشد.
وی با بيان اينکه مسئله هسته ای از جمله 
مباحث مطرح شده بود، افزود: در اين گفت و گو 
من بر حق ملت ايران در موضوع هسته ای تا کيد 
و از آن به عنوان غرور ملی ايرانيان ياد کردم. ما 
در اي��ن گفت و گوی تلفنی به مذاکرات ايران با 
1+5 اش��اره کرديم و اين ک��ه دريچه ای در اين 
زمينه گشوده شده و بايد از اين فرصت استفاده 
کرد؛ چرا که فرصت زيادی نيس��ت و بايد در اين 
امر تسريع شود. روحانی گفت: ايشان نيز گفتند 
که ما در اين ايده مش��ترک هستيم و به وزير 
خارجه خود دستور می دهيم که در اين زمينه 

تسريع کند تا کار سرعت بيشتری پيدا کند.
حسن روحانی تاکيد کرد: سياست خارجی 
دولت يازدهم مبتن��ی بر منافع ملی ، مصالح 
ملی و در چارچ��وب عزت و مصلحت ايران و 
سياست های کلی است که مقام معظم رهبری 

ترسيم کرده اند.
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پايگاه اطاع رسانی رياست حمهوری نوشت: باراك اوباما رئيس جمهوري اياالت متحده امريكا، 
در تماس تلفني با حسن روحاني رييس جمهوري اسامي ايران، با وي گفت وگو كرد.

در حاليكه رييس جمهوري اسامي ايران در حال حركت از محل اقامت خود به 
س��مت فرودگاه براي خروج از نيويورك بود، اين تماس برقرار شد و طرفين پيرامون 

مسايل مختلف با يكديگر گفت وگو كردند.
در اين گفت وگوي تلفني، دو طرف بر اراده سياسي براي حل سريع مساله هسته اي تاكيد 
كرده و زمينه را براي حل موضوعات ديگر و همكاري در مسائل منطقه اي مورد توجه قرار 
دادند. در اين گفت وگوي تلفني روساي جمهوري ايران و آمريكا، همچنين وزراي امور خارجه 

خود را مامور كردند تا زمينه همكاري هاي الزم را هر چه زودتر فراهم آورند.
ابراز رضایت روحاني از نتایج سفر  به نیویورک

دکتر روحاني قبل از بازگش��ت به ايران در نشس��ت با نمايندگان رسانه هاي خبري 
جهان که در هتل محل اقامتش برگزار ش��د، اظهار داشت: نتايج سفر به نيويورک قابل 
قبول است و اين نخستين گام براي توسعه روابط ايران با ساير کشورها و تعامل سازنده 
با دنيا است. وي افزود: اين نخستين گام براي بهبود رابطه بهتر بين دو ملت بزرگ ايران و 

آمريکا خواهد بود و تاش خواهيم کرد افکار و شناخت دو ملت نسبت به هم عميق تر باشد.

هنگام ترك نیویورك صورت گرفت
گفت وگوي تلفني روساي جمهوري ایران و امریكا

روحانی در 
فرودگاه مهرآباد 
مورد استقبال 
علی اکبر والیتی 
مشاور عالی رهبر 
معظم انقالب 
اسالمی قرار 
گرفت.

بــازتـــــــــاب اخبـــــــــــــار

ظریف درباره گفت وگوی تلفنی روحانی 
و اوباما به مجلس توضیح می دهد

ظريف وزي��ر امور خارجه روز سه ش��نبه 
هفته جاری با حضور در کميس��يون امنيت 
مل��ی و سياس��ت خارج��ی مجل��س درباره 
زمينه هايی که موجب شد رؤسای جمهوری 
ايران و آمري��کا با يکديگر گفت وگوی تلفنی 

داشته باشند، توضيحاتی ارائه می دهد.
رویت�رز: گفت وگوی تلفن�ی اوباما و 

روحانی اوج یک تغییر دراماتیک
رويت��رز با اش��اره ب��ه گفت وگ��وی تلفنی 
رييس��ان جمهور ايران و آمريکا نوشت که اين 
گفت وگو نشانه اين است که دو طرف در زمينه 
رسيدن به توافقی درباره برنامه هسته ای ايران 

جدی هستند.
نخس�تین پیامد تماس تلفن�ی اوباما با 

روحانی
بانک جهانی روز جمع��ه خواهان دريافت 
قسط 616 ميليون دالری از ايران شد. چرا که 
معتقد اس��ت پس از تماس تلفنی باراک اوباما 
و حس��ن روحانی تحريم های غرب عليه ايران 

کاهش می يابد.
مشاور امنیت ملی آمریکا: تماس تلفنی 

اوباما و روحانی »گرم و سازنده بود«
»س��وزان راي��س« مش��اور امني��ت ملی 
آمريکا تماس تلفنی روسای جمهوری آمريکا 

و ايران را »گرم« و »سازنده« خواند.
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

اگر در طول سفر جح در طول سفر 
حج مشکلی پيدا کرديد چه کوچک 
چه بزرگ، برای رفع آن خودس��رانه 
عمل نکنيد و موض��وع را با مدير يا 
مع��اون کاروان و عوام��ل ايرانی در 
مي��ان بگذاري��د و از ارتب��اط برقرار 
کردن يا طرح مش��کل خود نزد غير 

ايرانی ها  اکيدا خودداری کنيد.

چرا معطلید و چرا چشم به این 
دنیاي دو روزه دوخته اید، دیده 

هایتان را وسیع نمائید.
 زندگ��ي دني��وي در برابر زندگي 
اخروي متاعي بيش نيست. برويد به 
جبه��ه ها. اين جبهه ها ب��ازار مبادله 
جان با لقاء حق اس��ت. اي كساني كه 
مي گوييد اگر در زمان امام حس��ين 
)ع( بودي��م ب��ه نداي��ش لبي��ك مي 
گفتيم. پس چ��را امروز به نداي نايب 
صاحب الزمان)عج( لبيك نمي گوئيد؟ 
رفتم تا خط سرخ شهادت را با خونم 
رنگي تازه ببخشم و كلمه عشق را بر 

سردرش حكاكي كنم. 
اي امت حزب الل، رهبر كبير 
را تنه��ا نگذاري��د و در اين راه از 
جان و مال خود بگذريم ما كه از 
باالتر نيس��تيم. مانند  پيامبر)ص( 
و دس��ت  بگذاريد  را  ما عمرت��ان 
خال��ي از اين جهان هجرت كنيد. 
اي كاش بيشتر در اين دنيا بودم 
و بيش��تر مي جنگيدم و طاعت او 
ياري  را بيش��تر مي كردم. خدايا 
كن ت��ا به ت��و ملحق ش��وم و در 

جوار تو باش��م. 
وصيت نامه شهيد محمد بهروز اليقي

گفتم: برای تحقق اخاق فردی 
و اجتماعی به چه علومی نيازمنديم؟
گفت: مقص��ود از اخالق فردی، 
بهره مند ش��دن از ملکات و حاالت و 
رفتاری است که هر فردی باید برای 
برق��راری رابطۀ صحیح ب��ا خود آن 
را داش��ته باشد؛ بنابراین در مباحث 
مربوط به اخالق فردی، از خودیابی، 
با  آشتی  خودشناسی، خودس��ازی، 
خود، مراقبت از خویشتن، شناخت 
خود واقعی و نیز راهکارهای رسیدن 
ب��ه هویت ش��خص اخالقی س��خن 
ران��ده می ش��ود. اخ��الق اجتماعی 
ب��ه مجموع��ۀ روابطی که انس��ان با 
دیگ��ران برق��رار میس��ازد اط��الق، 
می ش��ود و عواملی همچون غریزه، 
عاطف��ه و عقل ب��ر او حکم می کند 
که در زندگی از یک همبس��تگی و 
همدلی اخالقی برای رش��د، تعالی و 

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

برای ما ارسال کنيد.

كوه ثور
در سه كيلومتري جنوب شرقي 
مس��جدالحرام كوه نسبتا بلندي به 
ارتف��اع 759 متر ق��رار دارد كه به 
آن ك��وه ثور م��ي گويند. در باالي 
آن دو دهان��ه غار وج��ود دارد كه 
روي ه��ر دو غار،" ثور" نوش��ته اند 
ول��ي بر حس��ب آنچه گفته ش��ده 
غ��ار دومي، ثور اس��ت. اي��ن كوه 
منسوب به ثوربن عبد مناف است. 
پيامب��ر)ص( ب��راي در ام��ان ماندن 
از كش��ته ش��دن توس��ط مشركان 
 مكه س��ه روز در ان مخفي شدند.

عکس روز

مکه مکرمه - مقام ابراهیم 

w w w . h a j j . i r

منافع حج
پژوهش��گران و نويسندگان بايد سعي داش��ته باشند كه حج ابراهيمي را در 
تم��ام ابع��اد به تمام مس��لمين تفهيم كنن��د ، منافع و مض��ار تفرقه و عدم 
بهره  وري از مراس��م حج و وحدت عالم اس��امي را چنانكه بايد گوشزد و با 
قلم، و بيان و منطق محكم و در عين حال معتدل ، اين رس��الت مهم را ايفا 
نمايند و چنانكه گفتيم اگر هم نتيجه مطلوب نگرفتند مأيوس نشوند كه به 
طور قطع بي اثر نيست ، ولو اثر آن در دراز مدت باشد . ما برادراني بوديم كه 
قرنها از هم دور بوديم . بر اثر دوري ، مطالبي بر ضد هم گفته و نوش��ته ايم 
كه س��ينه ها را چركين و پركينه كرده اس��ت. بنابراين زم��ان الزم دارد تا 
آن فاصله ها از ميان برداش��ته ش��ود و ما بتوانيم از نزديك با هم نشست و 

برخاست كنيم و يكديگر را بهتر بشناسيم. 
مرحوم حجت االسالم علی دوانی
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دومین کاروان ویژه جانبازان وارد مدینه شد
در حالی که جمعه ش��ب نخستين 
گروه جانبازان پس از احرام بس��تن 
در مسجد ش��جره عازم مکه مکرمه 
شدند، دومين کاروان ويژه جانبازان 
ش��امل 41 جانب��از 70 درص��د، از 

دالورانی که در هش��ت س��ال دفاع 
مقدس دچار قطع نخاع، قطع عضو 
يا نابينا شده اند، شنبه 6 مهر ماه از 
طريق فرودگاه مدينه وارد سرزمين 

وحی شدند.     


