
دوست داشتن 
برادران ایمانی

زایر خانه خدا دعوت الهی را پذیرفته 
و به میهمانی کریم بی نیاز دعوت 
شده است. پروردگار مهربان حج 
را مای��ه برکت و مغفرت بندگان 
اس��ت و با  داده  ق��رار  خ��ود 
آداب و مناسک حج می خواهد 
یادآور احوال روز قیامت باش��د 
و بهانه آمرزش میهمانان خود را 

فراهم آورد.                2 

به گزارش زائر، حجت االسلام والمسلمین سید علی 
قاضی عسلکر در دیلدار با رئیس بعثه حلج عراق، با 
اشلاره به محبت و مودت عمیق میلان ملت  و دولت 
دو کشلور ایران و عراق، ماقات ساالنه میان اعضای 
بعثه های دو کشلور در حلج را گامی مثبت در جهت 
اهداف مشلترک و توسعه همکاری ها در حوزه حج و 

زیارت دانست.
حجت االسام والمسلمین قاضی عسکر، با تاکید بر 
وحدت شیعه و سنی و طوایف مسلمان، هدف غایی را 
فراگیر نمودن ندای اسام دانست و استفاده بعثه های 

حلج جمهوری اسلامی ایلران و جمهوری علراق از 
تجربه های یکدیگر را مایه عزت و سربلندی دو کشور 

در برگزاری حج مطلوب برشمرد.
طبق این گزارش، حجت االسام والمسلمین موال 
رئیس بعثله حج جمهلوری عراق نیز ماقلات میان 
مسلئوالن و کارگزاران حج کشورها را فرصتی برای 
انتقال تجارب بین بعثه های حج دانست و با اشاره به 
مشترکات ایران و عراق، گفت: مردم عراق راه خود را 
پیدا کرده و وحدت ملت عراق در این راستا است که 

تمام امور در دست خودش قرار گیرد.             3 

رنگین کمان معنویت
 در حرم نبوی
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شبکه های تلویزیونی ایرانی 
در اقامتگاه زائران قابل 

دریافت شد     12 
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

  سرمقاله
محمد رضا جمالی

در دیدار روسای بعثه های عراق، بنگادش و پاکستان با سرپرست حجاج ایرانی مطرح شد:

عرضه تجربیات موفق حج، هدیه ایران به کشورهای دوست و برادر 

در طلول سلفر 60 روزه شلان حداقلل یلک بلار 
نشلان دار می شلوند؛ می گویند به سوزش محل های 
سوختگی شان اهمیت نمی دهند، چون اگر خیلی به 
این سلوختگی ها توجه کنند از کار باز مانده و روند 
تهیه تغذیه زائر هم با مشکل روبرو می شود. گزارش 
زائلر از آشلپزخانه های مرکزی و مکانیلزه "زین" و 
"الدخیل" در مدینه حاکیست که  آشپزهای حرفه ای 
کشلورمان در موسلم حلج و ایام عملره به صورت 
شلبانه روزی در این آشپزخانه ها فعالیت می کنند تا 
غذایی سالم و مطمئن در اختیار زائران ایرانی قرار 
دهند. تعدادی از دسلت اندرکاران آشلپزخانه های 
دسلت اندرکاران  از  مدینله،  در  ایرانلی  زائلران 
آشپزخانه های حرم حضرت معصومه )س( یا آستان 

مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی هستند.    2 

بازدید سرپرست حجاج ایرانی و رییس سازمان 
حج از آشپزخانه مکانیزه ایران در مدینه منوره  

آشـــنایان
بی  نـــشان
 مهـمانان خدا

امام خمیني )ره( 
بدانیلد  كه  قدرت  معنوي  شما ]مسللمانان[ 
بلر همه قدرت ها چیلره و قریب یك میلیارد 
جمعیت شلما بلا خزائن بي پایلان مي تواند 
تمام قدرت ها را درهم شلكند. نصرت كنید 

خدا را تا نصرت دهد شما را.

شماره 
12



بازدید سرپرست حجاج ایرانی و رییس سازمان حج از آشپزخانه مکانیزه ایران در مدینه منوره

آشنایان بی نشاِن مهمانان خدا

شهدای دفاع مقدس امروز وارد کشور می شوند
سردار س��یدمحمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین گفت: بر 
اساس توافق به عمل آمده با دولت عراق و سازمان صلیب سرخ، تعدادی 
از ش��هدای عملیات  های مختلف هشت سال دفاع مقدس، امروز -هشتم 
مهرماه- از مرز شلمچه به میهن اسالمی بازخواهد گشت و همزمان با روز 

شهادت امام جواداالئمه تشییع و دفن خواهد شد.

سرمقاله

دوست داشتن 
برادران ایمانی 

ادامه ازصفحه اول
ام��ا ای��ن میهمان��ی آدابی 
آن  وج��ه  مهمتری��ن  و  دارد 
در  میهمان��ی  آداب  رعای��ت 

محضر ربوبی اس��ت.
ب��رای  بدان��د  بای��د  زائ��ر 
چه کسی آمده است؟ چه کاری 
م��ی خواهد انج��ام دهد؟ وچه 
چی��زی م��ی خواهد به دس��ت 

بیاورد؟ 
دنب��ال  ب��ه  زای��ر  چ��ون 
خداست ودعوت خدا را لبیک 
بای��د اعمال وی  گفته اس��ت. 
رنگ خدایی بگیرد و خداگونه 
ش��ود و در ابت��دا چ��ون مورد 
توج��ه پ��روردگار در ضیاف��ت 
اس��ت،بندگان  گرفت��ه  ق��رار 
خ��دا را به خاطر خدا دوس��ت 
داشته باش��د و با آنان مهربان 

و صمیمی باش��د.
ح��ق اخوت وب��رادری را به 
احس��ن وج��ه در براب��ر آنها به 
ج��ای آورد، در براب��ر خواهران 
و برادران دینی خ��ود بی اعتنا 
نباش��د. غ��م وناراحت��ی آنها را 
ناراحت��ی خود بدان��د و درصدد 
رفع آنها برآی��د و در یک کلمه 
ه��ر چه برای خود می پس��ندد 
برای دیگران  بپس��ندد و هرچه 
برای  برای خ��ود نمی پس��ندد 

دیگران نپسندد.
شاید یکی از دستاورد های 
س��فر حج ب��ی تف��اوت نبودن 
نس��بت به ب��رادران ایمانی مان 
الرحمان  باش��د، حال ضی��وف 
باید به خود مراجعه ای داش��ته 
باش��ند و ببینند چقدر حرمت 
افراد و اش��خاص برای آنها مهم 
اس��ت. وآیا به راحت��ی به خود 
اج��ازه می دهن��د حقوق مادی 

ومعنوی انسانها پایمال شود. 
از برکات حج، خدایی ش��دن 
است و کس��ی که دعوت حق را 
لبیک گفته باید متصف به صفات 
حق ش��ود .چون مورد توجه خدا 
واقع شده به شکرانه این موهبت، 
دیگران هم باید مورد عنایت وی  
باش��ند و روحیه معنوی دوستی 
با خلق خدا و اهتمام نس��بت به 
بندگان خدا را به یادگار به همراه 

خود به وطن خویش ببرد.
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شماره تماس بعثه های مراجع عظام تقلید) دامت برکاتهم( مستقر در مکه مکرمه و مدینه منوره

اولین گردهمایی کاروان های اهل سنت )مدینه قبل(
 با حضور نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی

حج نمـاد و حـدت امت اسـالمی
زمان: چهارشنبه 92/7/10 ساعت 9 الی 11 صبح - سالن اجتماعات بعثه مقام معظم رهبری

ادامه از صفحه اول
آش��پزخانه زین در سال 81 و آش��پزخانه دخیل در 

سال 82 در مدینه راه اندازی شده است. 
امروز در آش��پزخانه های متمرک��ز طبخ غذای زائران 
کش��ورمان دیگر خبری از اجاق یا گاز نیست. دیگ های 
دو جداره جایگزین دیگ های مس��ی ش��ده اند، بخارآب 
جای گاز را گرفته و اجاق ها جای خود را به وسایل پخت 
مکانیزه داده اند. در این آش��پزخانه ها، شعله ای نمی بینی 
بلک��ه هر آنچه هس��ت، بخار غلیظ آب که از هر س��وی 
س��الن های این آش��پزخانه قابل رویت هستند؛ از سالن 

پخت برنج تا سالن های پخت خورشت و سوپ و...
ه��ر چند هوای برخی س��الن ها به داغ��ی می زند اما 
اتاق هایی هم اینجا هس��ت که خادمان زائران، دمای زیر 
صف��ر آن را تحمل نموده و لرزه ب��ه تن راه نمی دهند یا 
به هنگام آماده سازی و تخته کاری مرغ و ماهی، ساعاتی 
طوالنی را در سالنی س��رد می گذرانند تا عملیات قطعه 

قطعه کردن مرغ و ماهی را انجام دهند.  
حجت االس��ام والمس��لمین س��یدعلی قاضی عسکر 
نماینده ولی  فقیه و سرپرس��ت حجاج ایرانی و مهندس 
س��عید اوحدی، رئیس س��ازمان حج و زی��ارت در حالی 
ک��ه 12 ه��زار و 500 زائر ایران��ی در مدین��ه منوره به 
س��ر می برن��د، در جم��ع خادم��ان ضیوف الرحم��ن در 

آش��پزخانه های مرکزی حاضر ش��ده و از روند طبخ غذا 
و وضعیت بهداش��تی آش��پزخانه های "الدخیل" و "زین" 

بازدید کردند.
این آش��پزخانه ها دارای 5 گروه کاری ش��امل گروه 
ه��ای اداری، برنج، آماده س��ازی، خورش��ت و س��وپ و 

دورچین هستند. 
یکی مس��ئول پخت برنج، آن یکی مسئول پخت سوپ 
و دیگری در واحد س��رخ کردن ماهی و... دست یا پای شان 
سوخته است. هر شغلی، یک نشانی دارد و نشان لیاقت آنها 
هم جای س��وختگی های روی دست و پای شان شده است.  
ش��اید باور نکنید »میثم« که حداقل چهار پنج دستکش 
در دس��ت دارد س��یخ هایی که دمای ش��ان به 400 درجه 
سانتی گراد رسیده را جابجا می کند؛ او می گوید: برای اینکه 
همه جای کباب به درس��تی پخته شود، سیخ ها را با دست 
می چرخانم. شاید در حالت عادی کسی حاضر نشود زیر بار 
چرخاندن هزاران س��یخ گداخته برود. اما این کار در اینجا 

شدنی است چون اینجا مدینه است.    
قادر محمودی، از عوامل سالن آماده سازی نیز می گوید: 
امس��ال تع��داد نیروها را خیل��ی کم کردن��د. کاری که در 
آش��پزخانه زین انجام می دهیم، در واقع کار 35 نفر اس��ت 
نه کار 20 نفر. هفته به هفته هم نمی رس��یم به حرم برویم 
اما خوب عشق به خدمت  به زائران، ما را سرپا نگاه می دارد.



ادام��ه از صفح��ه اول
بر  م��وال  والمس��لمین  حجت االس��ام 
اص��رار مردم ع��راق برای بی��رون نمودن 
اش��غالگران اش��اره کرد و بر جلوگیری از 
تبدیل شدن عراق به پایگاهی برای حمله 
ب��ه کش��ورهای دیگر تاکید ک��رد و اظهار 
داشت: عراق از فعالیت گروه های خرابکار 
جلوگی��ری می کن��د، همان گون��ه ک��ه به 
منافقین اجازه ندادی��م از عراق به عنوان 
پای��گاه حمله به جمهوری اس��امی ایران 

اس��تفاده کنند. 
رئیس بعثه ح��ج عراق با اش��اره به روند 
بهب��ود در امور حج این کش��ور، تعداد زائران 
عراقی در حج امسال را 26 هزار نفر اعام کرد.

حجت االس��ام والمسلمین موال با تبریک 
برگزاری باشکوه یازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری در ایران، مردم ایران را مردمی آگاه و 
دوس��تدار و پیرو مقام رهبری توصیف کرد و با 
اشاره به گفت وگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا 
با حجت االسام والمسلمین دکتر حسن روحانی، 
گفت: گفت وگوی روحانی و اوباما، یک پیروزی 
برای جمهوری اسامی است و این درسی است 
که اگر وحدت و همدلی داشته باشیم، همیشه 

پیروز هستیم.
دیدار رئیلس ِبعثه حجَ بنگادش با 

نماینده ولي فقیه 
به گ��زارش زائر، دكت��ر جهانگیري عالم، 
رئی��س بعث��ه ح��ج بن��گادش در مدین��ه 
من��وره و هی��ات هم��راه با حجت االس��ام 
 و المس��لمین قاض��ي عس��كر دی��دار ك��رد.

نماینده ولي فقیه و سرپرس��ت حجاج ایراني 
روابط بین ایران و بنگادش را بس��یار خوب 
ارزیاب��ي كرد و ضمن اظهار امی��دواري براي 
توس��عه یافتن این رواب��ط در همه زمینه ها، 

گفت كه دو كش��ور مي توانن��د در باره انتقال 
تجربی��ات در زمینه حج همكاري بیش��تري 

داشته باشند.
حجت االسام و المسلمین قاضي عسكر 
با تاكید بر این كه یك��ي از بركات مهم حج، 
آش��نایي مسلمانان با یكدیگر و تحول روحي 
و اخاقي در حاجیان اس��ت، افزود: انسان ها 
با آمدن به حج نوراني مي ش��وند و مي توانند 
این نورانیت را به دیگران منتقل كنند. ایشان 
افزود: ما در حوزه فرهنگي حج كارهاي زیادي 
انج��ام داده ایم. در زمینه آموزش مناس��ك، 
آداب سفر حج، تاریخ اسام و اسرار و معارف 
حج، كت��اب هایي چاپ كرده ای��م. برخي از 
این كتاب ها نیز ب��ه زبان هاي عربي، تركي و 
انگلیسي ترجمه شده است. به عاوه آموزش 
اینترنتي ما بسیار گسترده است و براي همه 

افراد در سراسر جهان قابل دسترسي است.
دكتر جهانگیري عالم نیز از این كه فرصت 
دیدار مجدد با سرپرس��ت حج��اج ایراني یافته 
است اظهار خرسندي كرد و افزود: اعتقاد داریم 
روابط بین دو كشور و دو ملت ایران و بنگادش 
از طریق چنین دیدارها و ماقات هایي قوي تر و 
محكم تر مي شود. او با اشاره به این كه امسال ۹0 
هزار زائر بنگادشي در حج حضور مي یابند اضافه 
كرد: افتخار مي كنیم كه خدمتگزار به مهمانان 

خدا و زائران پیامبر اسام )ص( هستیم.
رئیس بعثه ح��ج بنگادش در مدینه 
من��وره در پای��ان ضمن اع��ام آمادگي 
ب��راي اس��تفاده از تجربی��ات ای��ران در 
زمین��ه ح��ج و ارائه خدمات ب��ه حجاج، 
گف��ت: براي هر نوع همكاري و ش��ركت 
در كارگاه هاي آموزش��ي حج در كش��ور 

ای��ران آمادگ��ي كام��ل داری��م.

ابراز هملدردی سرپرسلت حجاج 
زلزلله زده  مسللمانان  بلا  ایرانلی 

بلوچستان پاکستان
نماین��ده ولی  فقیه و سرپرس��ت حجاج 
ایران��ی در دیدار رئیس بعثه پاکس��تان در 
مدینه، ضمن تاکید بر گس��ترش همکاری 
فی مابین،مرات��ب هم��دردی ایرانی��ان را با 
مس��لمانان پاکس��تانی که در جریان زلزله 
ش��دید منطقه بلوچستان پاکس��تان دچار 

آسیب دیدگی شده اند ابراز نمود.    
حجت االس��ام والمس��لمین س��ید علی 
قاضی عسکر با اشاره به سابقه استقبال گسترده 
مردم پاکس��تان از مقام معظ��م رهبری - در 
زمان ریاس��ت جمهوری ایش��ان –  گفت: در 
پی س��یل مخربی که در پاکستان آمد، عاقه 
ش��دید مقام معظم رهبری به مردم پاکستان 
به اندازه ای بود که وقتی از مردم و نمازگزاران 
عید فطر برای کمک به مردم پاکستان کمک 
خواستند، اشک از چشمان ایشان جاری شد.

محمد س��یف، مس��ئول بعثه پاکستان در 
مدینه منوره که در اولی��ن دیدار خود در بعثه 
مقام معظم رهبری حضور یافت، دید و بازدید 
میان بعثه های کشورها در موسم حج را فرصتی 

برای انتقال تجربیات میان آنها دانست.
وی با اش��اره ب��ه اینکه 144 ه��زار زائر 
پاکستانی در حج امسال حضور دارند، گفت: 
نیمی از حجاج پاکستانی با سهمیه دولتی و 
بخش دیگر با شرکت های خصوصی به این 
س��فر معنوی مشرف می شوند و در مجموع 

هشت روز در مدینه منوره اقامت دارند.
س��یف از اجرای ط��رح خادمان حجاج 
در کاروان های پاکس��تانی خبر داد و گفت: 
افرادی به صورت داوطلبانه برای راهنمایی 

حجاج پاکستانی در موسم فعال می شوند.

در دیدار روسای بعثه های عراق، بنگادش و پاکستان با سرپرست حجاج ایرانی مطرح شد:

عرضه تجربیات موفق حج، هدیه ایران به کشورهای دوست و برادر 

در بازی کشورهای اسالمی ایران چهارم است
در آخرین رده بندی اعالم ش��ده، کاروان ایران در س��ومین دوره بازی های کش��ورهای اس��المی در رده چهارم 

جدول توزیع مدال جای گرفته است
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روسای بعثه حج جمهوری عراق،  بنگالدش و پاکستان با نماینده 
ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی به طور جدا گانه دیدار کردند.

رییس بعثه 
عراق اظهار 
داشت: 
گفت وگوی 
روحانی و 
اوباما، یک 
پیروزی 
برای 
جمهوری 
اسالمی است 
و این درسی 
است که 
اگر وحدت 
و همدلی 
داشته باشیم، 
همیشه پیروز 
هستیم



امام صادق  )ع( فرمودند:
اگ��ر مردم ، ح��ج را ترك كنند ، بر رهبر واجب اس��ت كه مردم را � چه 
بخواهند و چه نخواهند � به حج وادار كند ، چرا كه این خانه ، برای حج 
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در همان حال که مش��غول کش��یدن غذا برای 
زائران، با من گفت وگو می کند. به عنوان پزشک 
این مجموعه، در اقامتگاه زائران کشورمان مطب 
دارد. ای��ن موضوع اما باعث نمی ش��ود ظهرها و 

شب ها به توزیع غذا یاری نرساند!
گفتگ��وی خبرنگار "زائ��ر" با دکت��ر منصور 

معمارزاده در ادامه آمده است.
آقای دکتر؛ آیا این یک قاعده و وظیفه 
اسلت که پزشکان مستقر در اقامتگاه های 
زائلران ایرانی، در کار توزیع غذا هم فعال 

باشند؟
خیر، این ماموریتی اس��ت که من برای خود 
تعریف کرده ام. البته پزشکان مجموعه ها موظف 
به نظارت به امور بهداشتی زائران و اقامتگاه های 
آنان هس��تند. نظارت بر مس��ائل بهداشتی امور 
تغذیه نیز یکی از این ماموریت ها است. در زمان 
توزیع غذا بین زائران، هم باالی س��ر کار هستم 
و ه��م به فرآین��د توزیع غذا نظ��ارت می کنم تا 

بهداشت در حد قابل قبولی رعایت شود.   
به هر حال وقتی زائران بیمار می شوند 
به مطب شلما مراجعله می کنند و وقتی به 
غذاخوری می آیند شما را در حال کشیدن 
غذا می  بینند. تا به حال پیش آمده در این 

زمینه سوال کنند؟
بله، در یکی از کاروان ها یکی از همکاران که 

پزشک متخصص بیهوشی است و به عنوان زائر 
به حج مشرف شده است، در این باره سوال کرد. 
من هم گفتم که حضورم در جمع عوامل توزیع 
غذا بخاطر نظارت بر مس��ائل بهداش��تی است. 
برایم س��نگین اس��ت که بایس��تم و فقط بر کار 
پر زحمت عوامل توزیع غذا نظارت کنم. بنابراین 
ترجیح می دهم هم در فعالیت آنها ش��رکت کنم 

و هم نظارتم را انجام دهم.
به هر حال کسوت شما در ایران طوری 
اسلت که احیانلا افراد باید بلا وقت قبلی 
به دیدارتان بیایند و یک سلری مناسبات 
و  نلوع ماموریت هلا  املا  رعایلت شلود. 
فعالیت هایی که در سرزمین نور برای خود 
برگزیده ایلد جدا از آن مناسلبات به نظر 
می رسلد. روابط انسانی و کاری در ایران و 

در سرزمین وحی چه فرقی دارد؟
هر چند ه��م در ایران و هم در مدینه منوره 
ب��رای خدا کار می کنیم، ام��ا خوب کاری که در 
ای��ران صورت می گیرد  انگیزه های مادی هم در 
خود دارد چون یک ه��دف از آن، تامین معاش 
خانواده نیز اس��ت ام��ا در اینجا ضمن اینکه کار 
برای خداس��ت، انگیزه مادی هم در آن نیس��ت 
و فکر و ذکر خادم زائران حرمین ش��ریفین فقط 
این اس��ت که خدمتی کند و توش��ه ای معنوی 

برای خود ذخیره کند.

گفتگوی زائر با خادم دو کاره
زائران حرمین شریفین؛

سفید پوشی که دو خدمت 
به زائر می کند؛ هم طبابت 

و هم توزیع غذا

چند مساله درباره 
مسجدالحرام

جلوتر قلرار گرفتن از مرد 
در نماز طواف

1- در نماز، اگ��ر زن جلوتر از 
مرد یا در دو طرف او قرار دارد، بنابر 
احتیاط واجب رعایت فاصله، ولو به 
مقدار حداقل یک وجب، الزم است.

ول��ی رعای��ت ای��ن حکم در 
مسجدالحرام الزم نیست. بنابراین 
اگ��ر م��رد و زن در کنار هم نماز 
طواف بجا بیاورن��د یا زن جلوتر 

باشد، نماز آنها صحیح است.
حکم نماز استداره ای

آی��ا اقام��ه نم��از جماع��ت 
ب��ه ش��کل دای��ره ای دور کعبه 
اس��ت؟ مج��زی  و   صحی��ح 
ج��واب: نماز کس��ی که پش��ت 
س��ر امام یا در یک��ی از دو طرف 
او بایس��تد، صحیح است و بنابر 
احتیاط مس��تحب، کسی که در 
یک��ی از دو طرف امام ایس��تاده، 
باید فاصله ی میان امام جماعت 
و کعب��ه را رعایت کن��د و از امام 
به کعبه نزدیکتر نباش��د، اما نماز 
کس��ی که در ط��رف دیگر کعبه 
مقابل امام بایستد، صحیح نیست.

وضو با آب های آشـامیدنی 
مسجدالحرام

وض��و گرفت��ن از آب ه��ای 
خن��ک مس��جدالحرام و اطراف 
آن که برای آشامیدن اختصاص 
داده ان��د، اع��م از کلم��ن ه��ا 
 و ش��یرها چ��ه حکم��ی دارد؟

صحت وضو با شک در اباحه آب برای 
وضو، محل اشکال بلکه منع است.

حکلم دریافت قرآن های 
وقف مسجدالحرام

وق��ف  ک��ه  های��ی  ق��رآن 
مسجدالحرام شده است، دریافت 
و تملک آن جایز و صحیح نیست 
ودر صورتی که عودت و استفاده 
از آن در مس��جدالحرام ام��کان 
ندارد، آنها را به مساجد دیگر برده 

و در آنجا استفاده نمایند.
اقتدا نماز به جماعت اهل 

سنت
اقامه نماز جماعت پش��ت سر 
امام جماعت اهل س��نت مجزی 
است. ولی قدر متیقن جواز اقتداء 
نماز اداء است و صحت اقتدا در نماز 

قضا محل اشکال بلکه منع است.
شورای استفتاء بعثه رهبر معظم 
 انق��اب اس��امی در مدین��ه منوره

        استفتاء

مدیران کاروان های مستقر در اقامتگاه، او را آقای دکتر خطاب می کنند؛ او که 
لباس عوامل توزیع غذا را پوشیده و مشغول کشیدن غذا برای زائران حرم نبوی 

است. وقتی درباره اش پرس و جو می کنی، می گویند او دکتر منصور معمارزاده 
است. با دکتر بیشتر آشنا می شوم. پزشک دامغانی که در مرکز سوء مصرف مواد 

مخدر دامغان فعالیت می کند. او پزشک مجموعه ای است که سه کاروان از 
استان های تهران و البرز در آن اسکان یافته اند.

برایم سنگین 
است که 
بایستم و 

فقط بر کار 
پر زحمت 

عوامل توزیع 
غذا نظارت 

کنم. بنابراین 
ترجیح 

می دهم هم 
در فعالیت 

آنها شرکت 
کنم و هم 
نظارتم را 
انجام دهم

گفـــــــــتگو



نتیجه برآوردن نیاز برادران مسلمان
امام صادق )ع( فرمودند: کس��ی که در پی برآوردن نیاز 
برادر مس��لمان خود باشد، تا زمانی که در این راه است 

خداوند هم در پی برآوردن حاجت او خواهد بود.
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احکام فقهی و اجرایی حج

چگونگی نماز جماعت با اهل س��ّنت در 
مّكه و مدینه، به زائران آموزش داده شود؛ 
چ��ون در بدو ورود به  مدین��ه یا مّكه، در 
نم��از جماعت ش��ركت می كنند و آش��نا به 
و گاهی دچار سر درگمی  نیس��تند  مسائل 
می شوند و نكات قابل ذكر در این خصوص 

عبارت ان��د از:
ال��ف( در وق��ت اذان صبح و ظه��ر تفاوت 
نظری وج��ود ندارد و تنه��ا اذان مغرب كمی 

زودتر گفته می شود.
ب( صبح ه��ا پیش از اذان صبح اذانی برای 

نماز شب گفته می شود.
ج( در ه��ر ش��بانه روز ی��ازده اذان و اقامه 
گفته می ش��ود كه یك اذان برای نماز ش��ب و 
پنج اذان و پنج اقامه نیز برای نمازهای واجب 

یومیه گفته می شود.
د( بی��ن اذان و اقامه معم��وال چند دقیقه 
فاصله اس��ت كه زائران می توانند نافله یا قرآن 

بخوانند.
ه  ( در قرائت س��وره حمد »بسم اهلل...« را 

آهسته می گویند.
و( پ��س از حم��د، بخش��ی از قرآن را 
نن��د كه گاه س��وره كامل اس��ت و  می خوا

گاه نیس��ت.
ز( گاه��ی در نماز صبح روز جمعه، امام 
جماع��ت پس از حمد، س��وره س��جده دار 
می خوان��د و پ��س از آن همگی به س��جده 
رفته س��پس بر می خیزند و قرائت را ادامه 
می دهند كه در این صورت زائران پیش از 
نم��از صبح یا بعد از آن � ب��ا فاصله � نماز 

خودش��ان را به صورت فرادی بخوانند.

حجه االسالم محمد حسین فالح زاده

در میان 
زائران 
کشورهای 
مختلف ترک 
ها از لحاظ 
تنوع در 
لباس و جنس 
در نظر گرفته 
شده متناسب 
با فصل متمایز 
از بقیه زائران 
هستند. 
مردان ترک 
دو لباس 
طوسی و 
کرم را گاهی 
همراه با شال 
نارنجی و 
زنان ترک 
در کنار شال 
نارنجی، 
روسری 
فیروزه ای را 
نیز بر سر می 
کنند.

حتی برای کس��انی که بارها به س��رزمین وحی سفر کرده اند، دیدن این همه رنگ در 
پوشش زائران جذاب و شگفت انگیز است. زائرانی که روزو شب و دسته دسته با شور و 
 شوق به سمت مسجدالنبی )ص( می شتابند تا نماز را به جماعت در آنجا برگزار کنند.

زرد، فیروزه ای، سبز، آبی، رنگ هایی هستند که زائران کشورهای مختلف را با کمک 
آنها می توانی بشناسی.

ای��ن رنگ ها گاهی در لباس و کاور زائران ظاهرا می ش��ود و گاهی به خصوص در 
میان زنان به صورت روسری یا شالهایی که بر شانه می اندازند خودنمایی می کند.

در  آنه��ا   س��ریع  بازشناس��ی  کارک��رد  ب��ر  ع��اوه  ه��ا  رن��گ  ای��ن  وج��ود 
 می��ان خی��ل جمعی��ت زائ��ران، نوع��ی هوی��ت فرهنگ��ی نی��ز ب��ه آنه��ا م��ی ده��د. 
نخس��تین زائری که از او می خواهم اجازه بدهد عکس��ی از او بگیرم اهل ساحل عاج است 
با پوس��تی تیره. کاوری که بر تن دارد گلهای سفید شش پر در زمینه سبز است که کیف 

گردنی سفیدی همراه آن است. لبخندی می زند و برای عکس گرفتن ژست می گیرد.
در ح��ال خداحافظ��ی از او هس��تم ک��ه زن��ان تی��ره پوس��ت دیگری با پوش��ش 
بلن��د زرد رن��گ که قدری از چادر ایرانی کوتاه تر اس��ت از راه می رس��ند. پش��ت این 
 چ��ادر کوت��اه  کلمهadamava  نوش��ته ش��ده که اس��تانی در کش��ور کامرون اس��ت.

وارد صحن مسجدالنبی)ص( که می شوم گروهی از زنان با چادر مشکی کنار هم ایستاده 
اند و مشغول گرفتن عکس یادگاری هستند. به نظر می رسد ایرانی باشند اما شال بنفشی 

که روی شانه انداخته اند ونوشته رویش چیز دیگری می گوید: جمهوری عراق.
س��راغ دو مرد سیاه پوست می روم که در حال خروج از مسج النبی)ص( هستند. اول 
از گرفتن عکس امتنا می کنند اما به آنها می فهمانم که لباسشان برایم جالب توجه است. 

اهل کشور مالی هستند و لباسان در دو رنگ سبز و آبی با نقش ستاره های سفید است.
در آس��تانه ورود به مس��جدالنبی )ص( هس��تم که چند پیرمرد با کاور فیروزه ای 
توجهم را جلب می کند از روی پرچم کوچک روی س��ینه ش��ان مش��خص اس��ت که 
چینی هستند. با اشاره به او می فهمانم که می خواهم عکسی ازاو بگیرم. رو به دوربین 

لبخندی می زند و عکس را می گیرم. 
اما در میان زائران کش��ورهای مختلف ترک ها از لحاظ تنوع در لباس و جنس در نظر 
گرفته شده متناسب با فصل متمایز از بقیه زائران هستند. مردان ترک دو لباس طوسی و 
کرم را گاهی همراه با شال نارنجی و زنان ترک در کنار شال نارنجی، روسری فیروزه ای را 
نیز بر سر می کنند.  در حال بازگشت پس از گرفتن عکس از زائران بورکینافاسویی که روی 
زمین نشستند و لباس بلند بنفش با گلهای سفید بر تن دارند به این فکر می کنم که چرا 
زائران ایرانی لباسی را بر تن ندارند که گویای هویتشان باشد و عاوه بر آن امکان شناسایی 

سریعشان را در مواقع ضروری بدهد.

رنگین کمان معنویت در حرم نبوی
زائران کشورهای مختلف هر کدام با لباس و رنگ مخصوص به خود در 

مسجدالنبی)ص( حضور می یابند

احــــــــــــکام گــزارش حــــج

شماره تلفن اعضای 
محترم شورای استفتاء 
بعثه مقام معظم رهبری

محمدی یزدی: 0537100401 

  فاح زاده: 0537114756

مومن: 0537296484
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بهترین کارها
پیامب��ر اعظم)ص( فرمودند: بهترین كارها در نزد خدا نماز به وقت اس��ت ، آن��گاه نیكي به پدر و مادر ، آنگاه 
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مدین��ه فاضله داراي هس��ته مركزي و چهار ركن مي باش��د. هس��ته 
مرك��زي مدینه فاضله را »حكومت و رهبري« به عهده دارد. اگر از قس��ط 
و عدل برخوردار باش��د، در س��ایه آن، َهم »آبادي « منطقه و هم »امنّیت 
و آزادي« تأمین اس��ت. اقتصاد سالم، گرایش دل ها و آرامش قلب ها نیز 
در آن تضمین خواهد بود.  مدینه فاضله، انس��ان هایي را مي طلبد كه: در 
بخش هاي اخاقي پرهیزكار و وارس��ته باشند. مسائل خانوادگي و حقوق 
متقاب��ل پدر و مادر و فرزند را رعایت كنند. در مس��ائل اجتماعي؛ امنیت 

مّلي، آزادي، برادري و برابري و مانند آن را تأمین كنند. 
در مس��ائل سیاسي؛ از استبداد، استعمار و استثمار بپرهیزند. بنابراین، 

مدینه اي فاضله است كه جامع همه این شؤون باشد. 
بخش مهّم قرآن كریم پیرامون مس��ائل سیاس��ي است و همه كماالت 
در آن كتاب آس��ماني طرح گردیده اس��ت. اگر جامعه اي بخواهد مدینه 
فاضله اي بسازد، به یقین، بدون داشتن حكومت، امكان پذیر نخواهد بود 
و حكومت زماني فاضله اس��ت كه از یك س��و حاِكمي آگاه، وارسته، مدیر 
و مدّبر در رأس آن قرارگرفته و اداره امورش را به عهده گیرد و از س��وي 
دیگر مردمي آگاه و مطیع، اّمت آن باشند. نه امام بدون »اّمِت آگاه« تواِن 
تأسیس مدینه فاضله را دارد و نه اّمت آگاه بدون » امام«. از این رو است 
ك��ه انبیاي ابراهیم��ي در راه ابراهیم خلیل حركت مي كنند و در دعاها و 
نیایش هایش��ان، از خداوند راهي را كه ق��رآن كریم از زبان ابراهیم خلیل 
فراس��وي م��ردم نصب كرده اس��ت ، تقاضا دارند . آن��ان در عین حال كه 
كوش��ش مي كردند اركاِن یك مدینه فاضله را تأمین كنند، سعي داشتند 

بارقه عشقي هم بدمد و كوشش هایشان را روح دهد. 
ابراهی��م خلیل ؛ معمار و مهندس تمّدن ، نقش��ه مدین��ه فاضله را بر 
اس��اس چهار ركن و یك هس��ته مركزي تنظیم نم��ود و آن را از خداوند 
تعالي مس��ألت ك��رد. اركان چهارگانه عبارتند از: 1� آب��ادي و عمران. 2� 

امنّیت. 3� اقتصاد سالم. 4� عواطف و آرامش دل ها. 
مّك��ه مي توان��د اّم القري )انعام: ۹2 ؛ ش��وري: 7( ش��ود و آنگاه 
الگوي مدینه فاضله باش��د.  ابراهیم بنیانگذار كعبه اس��ت و اوس��ت 
ك��ه س��رزمین غیر ذي زرع را اّم الُقري كرد. ب��راي این كه این دیار 
غی��ر ذي زرع، اّم الق��ري ش��ود و صدا از آن س��رزمین ب��ه جهان و 
جهانیان برس��د و س��اكنان زمین مش��تاق دیدار این فات باشند، به 

خداون��د متع��ال ع��رض ك��رد:
1� پروردگارا! این س��رزمین غیر ذي زرع را آباد فرما و به صورت شهر 

درآور« )َربِّ اْجَعْل هذا بلدًا . . . ( 
بدیهي اس��ت كه منطقه غیر ذي زرع اگر بخواهد مدینه فاضله باشد ، 

ابتدا باید بازسازي شود و به صورت شهر درآید . 
2� » امنّیت س��اكنان این شهر را فراهم نما « )رّب اجعل هذا بلداً آِمنًا 

) . . .
3� » اقتصاد س��الم س��اكناِن این منطقه را تأمین فرما « )وارزق أْهَلُه 

من الثمرات...( 
این سه درخواست ، تنها سه ركن از اركان اّم الُقري است و براي مدینه 
فاضله گرچه الزمند اما كافي نیستند . اینجاست كه حضرت ابراهیم ركن 

چهارم را نیز از پروردگار خواست : 

مدینه فاضله ای که ابراهیم بنا کرد

اسرار حج و سبک 
زندگی مسلمانی

مدینه فاضله، بر اساس دعای حضرت ابراهیم)ع( 
باید چهار ویژگی داشته باشد: آبادانی، امنیت، 

اقتصاد سالم و عواطف و آرامش دلها. این چهار 
رکن در مدار یک محور می گردند و آن حکومت 

الهی است.

حضرت آیت اهلل جوادي آملي

ادامه از شماره قبل

21 آیا می دانید؟در هر استان حتی االمکان مسکن از گروه های قیمتی 
مختلف وجود دارد.

قیمتهای  مدینه  یا  مکه  هتل  یک  در  مستقر  زائران  چنانچه    22
ایران  پروازی  ایستگاه  یک  از  و  باشند  پرداخته  مختلفی 
یکدیگر  با  مدینه(  یا  شهردیگر)مکه  در  آنها  مسکن  باشند،قاعدتا 

است. متفاوت 

با چرخه حمل و نقل درون شهری  23  محل اسکان حجاج مستقیما 
وچینش ایستگاه ها و مسیرها مرتبط 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:

نکاتی درباره
 اسکان زائرین

جــامعه آرمـانی



ثواب سالم به پیامبر)ص( و حضرت فاطمه)س(
حضرت فاطمه زهرا)س( فرمودند: هر كه بر پدرم رس��ول خدا و بر من به مّدت س��ه روز س��الم كند خداوند 

بهشت را براى او واجب مى گرداند، چه در زمان حیات و یا پس از مرگ ما باشد.
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فاجَعل أفئدًة من الّناس تهوي ِاَلْیِهم   )ابراهیم: 37 (
اینج��ا زماني مدینه فاضله مي ش��ود ك��ه دل هاي مردم به 
آن س��مت گرایش داش��ته باش��د . خدایا ! دل هاي عده اي را 
ب��ه این س��رزمین متوجه كن تا به س��ویش مهاجرت كنند ، نه 

از آن ك��وچ نماین��د . 
اگر در سرزمین » امنیت « نباشد ، » آزادي « از آن رخت بربندد 

و از » اقتصاد س��الم « اثري نباشد . معلوم است كه فرهنگ ساكنان 
آن ، پایین و َپس��ت شده و مسائل اخاقي مراعات نمي شود و حّتي 
با نبودن یكي از آن س��ه ، زمینه كوچ فراهم مي ش��ود . چه خوش 
است سخن مصلح الدین س��عدي شیرازي : » نتوان زیست بسختي 

كه در این جا زادم . « 
هیچ عاقلي حاضر نیس��ت در ش��هري كه فاق��د این اركان تمّدن 

است ، زندگي كند . 
علي بن ابیطالب )سام اهلل علیه( فرمود : » لیس بلد احّق لك 
من بلد خیرالباد فَاَحملْك « ؛ بهترین ش��هرها جایي اس��ت كه 

تواِن ُرشد آدمي را تأمین كند . 
انبی��اي ابراهیمي دیدند كه حضرِت ابراهیم )علیه الس��ام( 
ب��ه رك��ن چهارم نیز عنای��ت نمود و عرض كرد : خدایا ! ش��هر 
ش��دن از یك س��و، امنیت داشتن از س��وي دیگر، اقتصاد سالم 
داش��تن از سوي س��ّوم اما فضائل فرهنگي و مزایاي اخاقي هم 
براي رش��د و ُرّقي انس��انها الزم اس��ت تا دل ها نه تنها از این 

س��رزمین نرمن��د ك��ه در اینج��ا بیارمن��د. 
آري معمار تمّدن ؛ ابراهیم خلیل )علیه السام( این چهار اصل را 

براي تأسیس اّم القري الزم و ضروري دانستند . 

w محور اصلي اركان
مح��ور اصلي و قطبي كه این چهار ركن در مدار او مي گردند، 
آن عنصري كه باعث مي ش��ود تا یك سرزمین امن بوده و اقتصاد 
س��الم داش��ته باش��د، آزادي مردم تأمین و دل هاش��ان در آنجا 
بیارمد، حكومتي اس��ت كه در س��ایه وحي و رهبري انسان كاِمل 
)معصوم( ش��كل یابد، حكومتي كه در سایه یك سیاستمدار دین 
َمِن��ِش مدی��ر، مدّبر و آگاه با تدوین قانون بر اس��اس رهنمودهاي 

آس��ماني، تش��كیل ش��ده باش��د. 
ابراهی��م )علیه الس��ام( این معنا و عنص��ر را به عنوان ركن 
پنجم در ردی��ف اركان چهارگانه نیاورد بلكه آن را عنصر اصلي 
و مح��ور مي دان��د و اركان چهارگان��ه را در اط��راِف آن طواف 

مي ده��د . 

حضرت 
ابراهیم 

نقشه مدینه 
فاضله را 
بر اساس 

چهار 
رکن و 

یک هسته 
مرکزی 

تنظیم کرد 
و آن را از 

خداوند 
متعال 

مسالت 
کرد.

و  امکانات  با  که مسکن حجاج  است  دو سال    24
مجری  عوامل  مثال  شود  می  اجاره  هتلی  خدمات 
آقا  و خانم در هتلها و یا استفاده از ظروف چینی 

می باشد. هتلی  نظام  تسهیالت  و  لوازم  از 

سنگین  بسیار  حج  موسم  در  هتل  هر  نرخ    25
و  اقدامات  با  لیکن  است؛ عادی  یام  ا ز  ا تر 
وزیارت  حج  سازمان  شده  حساب  های  برنامه 
ئه  را ا و  فراهم  مناسبی  بانرخ  خدمات  این 

. د د گر می 

26  تعهدات مالک عربستانی در قبال کاروان و زائران 

در متن قرارداد تنظیمی آمده است.

27  اولین زائران روز 8 ذیقعده وارد مدینه شده اند 
و آخرین گروه زوار 6 محرم از مدینه خارج می شوند 
واین زمانها در مذاکرات جهت تامین مسکن اثر گذار 

می باشد.

بعد  و  قبل   مدینه  و  لب  قا ظرفیت،    28
کننده  تعیین  نقش  نها  ستا ا نهای  ا رو کا بودن 
ظرفیت  و  میکند  یفا  ا مسکن  ره  جا ا در  ای 
180نفره  135،120و ،95 شامل  حج  نهای  ا رو کا

. شد با می 

جــامعه آرمـانی



هر که به نیک گزینی خداوند دلگرم باشد...
امام حس��ن مجتبی)ع( فرمودن��د: هر كه به نیك گزین��ى خداوند دلگرم 

باشد، آرزو نمىكند در وضعى جز آنچه خدا برایش برگزیده باشد.

علی )ع(: 
گفتار و 

کردار بیهوده 
و بی معنا را 
واگذارید تا 
سبک مغزان 

از شما دوری 
نمایند
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رس��ول گرام��ي  اس��ام )صّل��ي اهلل علی��ه وآله( 
مي فرماید:

»َأْعَظُم النَّاِس َقْدرًا َمْن َتَرَك َما اَل َیْعِنیه «؛  
»با ارزش ترین مردم کس��ي اس��ت که هرچیز 

بیهوده را ترک کند ]و هرگز وارد آن نگردد[«. 
امیرمؤمنان علي )علیه السام( نیز مي فرماید:

َفَهاء«؛   »َدُعوا اْلُفُضوَل ُیَجاِنْبُكُم السُّ
»گفتار و کردار بیهوده و بي معنا را واگذارید تا 

سبک مغزان از شما دوري نمایند«.
و نیز آن حضرت در جایي دیگر مي فرماید:

»ُربَّ َلغٍو یجِلُب َشّرًا«؛  
»بسا گفتار بیهوده و کردار سبک و بي معنا که 

شّر و زیاني به دنبال دارد«.
یکي از خصلت هاي نیکو نس��بت به همسفران 
و به خصوص به هم اتاقي ها، ابراز دوستي و محبت 
است؛ چرا که اظهار دوستي و محبت، سبب جلب 
محبت و دوستي دیگران نسبت به انسان مي شود. 
درجاي جاي کتاب آس��ماني ما، خداوند دوستي و 
محبتش را به مؤمنان، صابران، متقیان، متوکان، 
محسنان، تائبان، پاکان و عادالن ابراز کرده است، 

از جمله در آیات زیر:
)َفَسلْوَف َیْأِتي اللَُّ ِبَقْوٍم ُیِحبُُّهلمْ َوُیِحبُّوَنُه(34؛ 
ُیِحلبُّ  اللََّ  )َفلِإنَّ  (35؛  اِبِریلنَ الصَّ ُیِحلبُّ  )َواللَُّ 
ِلیَن(37؛ )َو اللَُّ  ِقیَن(36؛ )ِإنَّ اللََّ ُیِحبُّ اْلُمَتَوكِّ اْلُمتَّ
اِبیَن َوُیِحبُّ  ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن(38؛ )ِإنَّ اللََّ ُیِحبُّ التَّوَّ

ِریَن(39؛ )ِإنَّ اللََّ ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن(40. اْلُمَتَطهِّ
بنابراین زائر باید از آیه هاي نوراني »قرآن« سرمشق 
گرفته، نسبت به همسفرانش � که اهل ایمان و مهمان 
خدا هستند � دوستي و محبتش را اظهار نماید. زائر 

باید نسبت به دوستانش بهترین دوست باشد تا مبادا 
در محیط امن الهي ب��ه فرمودة امیرمؤمنان، موجب 

سلب آسایش دوستان خود گردد.
امام علي )علیه السام( در روایتي مي فرماید:

»َشرُّ اْلِْخَواِن َمْن َتَكلََّف َلُه«؛  
»بدترین برادران، کسي است که باعث زحمت 

و تکّلف ]دیگران[ گردد«.
نرم و آهسته س��خن گفتن و گزیده گویي، از 
دستورهاي بس��یار مهم اسام است که مراعاتش 
بر هم��گان واجب اخاقي اس��ت. زائري که براي 
جلب رضایت حق و یاري دادن به میهمانان الهي، 
و کم��ک به همس��فران و هم اتاقي ه��ا به خدمت 
برمي خی��زد، الزم اس��ت خدمت خ��ود را هرچند 
بزرگ باش��د، کوچک و ناچیز انگارد، و در مقابل، 
خدمت دیگران را هرچند اندک و کم باشد، بزرگ 
بش��مارد و آن را جبران نماید. و از مّنت گذاشتن 
به اف��راد به خاطر خدمتي که به آنان نموده، جداً 
بپرهیزد، که مّنت گذاري به قول قرآن مجید یقینًا 
س��بب باطل ش��دن عمل و محرومی��ت خادم از 

رحمت و فضل خدا مي شود.

w احترام به نظر صاحب نظران
زائر در این سفر � که از زیباترین عرصه هاي 
معن��وي اس��ت � باید توجه داش��ته باش��د که 
باالتری��ن و برتری��ن صاحب نظر، خداوند اس��ت 
و س��پس پیامب��ران به ویژه پیامبر عزیز اس��ام 
)صّل��ي اهلل علی��ه وآل��ه( و ائم��ة معصومی��ن: و 
پ��س از آن��ان، فقهاي عظام و دین شناس��ان و 
عارف��ان به معارف ح��ق و حقیقت و دارندگان 

تجربه ه��اي مفی��د!

بحث بیهوده سبب رنجش است
بر زائر الزم است که در طول سفر نسبت به همگان، به ویژه نسبت به هم اتاقي هایش مسائل عالي اخالقي 

راـ  که هرکدام راهي به سوي رحمت خداستـ  مراعات کند؛ پاره اي از این مسائل عبارت است از: 
اجتناب از گفت وگوها و بحث هاي بیهوده، و مسائلي که سودي براي طرفین ندارد، و چه بسا سبب 

رنجش و دلتنگي و کینه گردد، حفظ حریم طرف، پرهیز از سخن هاي زشت و ناروا و...

استاد حسین انصاریان

اخ���بار حج

تقاضاي آرد مكه به ۳۰۰ 
هزار كیسه در هفته رسید

موسسه صوامع از افزایش سهم آرد 
مكه ب��راي ایام حج به میزان 300 

هزار كیسه در هفته خبر داد.
موسس��ه عموم��ي صوام��ع 
ك��ه در بخ��ش حبوب��ات و آرد 
عربستان فعال است، اعام كرد: 
آرد مصرفي مك��ه مكرمه در ایام 
حج تمتع با 10 درصد افزایش به 
300 هزار كیسه در هفته رسید.

این می��زان افزایش به دلیل 
رف��ع نیازه��اي حج��اج ب��راي 
مصرف نان در موسم حج است.

ب��ر اس��اس آم��ار موسس��ه 
عموم��ي صوام��ع ش��هر مكه از 
ش��هرهایي اس��ت كه بیشترین 

میزان واردات آرد را دارد.
در  مكرم��ه  مك��ه  مص��رف 
روزه��اي عادي هفت��ه اي 270 
هزار كیس��ه آرد اس��ت كه این 
میزان در ایام حج واجب و حج 
عمره بیشتر مي شود. معموال در 
ایام ح��ج تمتع حدود 3میلیون 
نفر از سراس��ر جهان در موسم 
حج تمتع حض��ور مي یابند، به 
طور طبیعي مص��رف كاالهایي 
چ��ون آب، ن��ان، برق و س��ایر 
خدم��ات نیز افزای��ش مي یابد، 
اما به بركت حج هیچ كمبودي 

احساس نمي شود.
»حج كارت« هم آمد

حج كارت به زایران امكان 
تبدیل ارز، به هنگام برداش��ت 
پ��ول از حس��اب را مي دهد و 
آنان را از هزینه ها و مش��كات 
تبدیل ارز به ارز كش��ور مقصد 
بانك »بیدوست«  رها مي كند. 
)Bidvest( آفریق��اي جنوبي 
با هدف رفاه حال زایران خانه 
خدا و س��هولت بیش��تر انجام 
ام��ور مال��ي آن��ان در كش��ور 
عربس��تان، اق��دام ب��ه تولید و 
ارایه كارت ه��اي الكترونیك با 

ن��ام »ح��ج كارت« ك��رد.
بان��ك بیدوس��ت آفریقاي 
عن��وان  ب��ه  ك��ه  جنوب��ي 
تولیدكنن��ده  بزرگتری��ن 
الكترونی��ك  كارت ه��اي 
اعتبار  مس��افرتي، در جه��ان 
تبدیل  با هدف سهولت  دارد، 
ارز ب��راي حاجی��ان، اقدام به 

ارایه این كارت كرده اس��ت.



مسجد فتح 
بر روی 
كوهی قرار 
گرفته كه 
پشت آن 
كوه مسیر 
حفر خندق 
در جنگ 
احزاب 
و محل 
استقرار 
رسول 
خدا )ص( 
در جریان 
جنگ 
احزاب 
بوده است

ناآرامتریِن مردم
امام حس��ن عس��کری فرمودند: كینه توز، ناآرامتریِن 
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حجت االسالم والمسلمین رسول جعفریان
w مسجد قبلتین 

مسجد قبلتین به دست طایفه بنو سواد بن غنم بن كعب ساخته شد و از آنجا كه مربوط 
به مساله تغییر قبله است،باید در همان اوایل هجرت رسول خدا )ص( ساخته شده باشد.
مس��اله تغییر قبله در پانزده شعبان سال دوم هجرت روی داد. تا پیش از آن مسلمانان به 
سوی بیت المقدس نماز می خواندند.طعنه یهودیان و دعای رسول خدا )ص( سبب شد تا 
خداوند ضمن آیات 142 تا 150 سوره بقره،تغییر قبله را به سوی كعبه بیان كند.در یكی از 
این آیات خطاب به رسول آمده است:  »نگریستنت را به اطراف آسمان می بینیم.تو را به 
سوی قبله ای كه می پسندی می گردانیم. پس روی به جانب مسجد الحرام كن.و هر جا 
كه باشید روی بدان جانب كنید.اهل كتاب می دانند كه این دگرگونی به حق و از جانب 
پروردگارشان بوده است.و خدا از آنچه می كنید غافل نیست.«  مسجد قبلتین در شمال 
غربی مدینه در فاصله 3/5 كیلومتری مس��جد النبی قرار دارد و در طول روز،مانند مسجد 

قبا،در همه ساعات باز است.
w مسجد فتح 

مهمترین مسجد از مساجد سبعه مسجدی است كه به نام مسجد فتح یا مسجد االعلی و 
مسجد االحزاب شهرت دارد.این مسجد بر روی كوهی کوتاه واقع شده است.  مسجد فتح بر روی 
كوهی قرار گرفته كه پشت آن كوه مسیر حفر خندق در جنگ احزاب بوده است. نكته مهم آن 
است كه حضرت در این مكان دعا برای پیروزی سپاه كردند و این دعا مستجاب شد. این مسجد   
از همان آغاز مورد عنایت مسلمانان بوده است. مسجد فتح حدود 24 متر مربع و ارتفاع آن حدود 

سه متر است. 
w مسجد فاطمة زهراء )س( 

درباره این مس��جد نیز اطاع��ات تاریخی قدیمی وج��ود ندارد.گویا در این حدود 
مسجدی به نام سعد بن معاذ بوده كه یا از میان رفته و یا همین مسجد است.  در حال 
حاضر مسجد حضرت فاطمه )س( دارای 7/5 متر طول و حدود 2/5 متر عرض است و 

محراب كوچكی نیز در آن وجود دارد. 
w مسجد امام علی بن ابی طالب )ع( 

آنچه از مس��اجد س��بع در متون قرون نخس��تین هجری یاد ش��ده،تنها مس��جد 
فتح،مس��جد سلمان و مسجد علی بن ابی طالب )ع( است. می دانیم كه امیر المؤمنین 
)ع( نقش��ی بس��یار اساس��ی و مهم در جریان غزوه احزاب داش��ته و طبعا به نام او و 

سلمان،مسجدی از قدیم در این دیار باقی مانده است. 
w مسجد سلمان 

یكی دیگر از مساجد این ناحیه،مسجدی است منسوب به سلمان فارسی.سلمان با پیشنهاد 
كندن خندق،نقش مهمی در جنگ احزاب داشته است. مورخان و سفرنامه نویسان نیز به وجود 

آن اشاره كرده اند.این مسجد دارای شبستان و صحن است و 8/50 متر طول و 7 متر عرض دارد. 
w مسجد ذباب 

ذب��اب نام كوه كوچكی اس��ت حد فاصل میان كوه احد و كوه س��لع. این منطقه از 
مراكز استقرار نیروهای مسلمان در جریان جنگ احزاب بود.در باالی كوه ذباب،چادری 
برای رسول خدا )ص( نصب شده بود كه از آنجا عملیات مقدماتی مسلمانان در كندن 
خندق و تعیین جایگاه آن نیروها را نظارت می كرد.  این چادر نمازگاه رسول خدا نیز 

بود،مسجدی بنا گردید كه نام همان كوه،یعنی ذباب،بدان داده شد. 
این سیره حسنه مسلمانان بود كه هر كجا رسول خدا )ص( نماز می گزارد،مسجدی می ساختند .

مساجد
هفتگانه 

در شمال غربی مدینه،كوهی وجود دارد به نام 
كوه سلع.در سمت غربی كوه و سپس در پایین 

آن تعدادی مسجد وجود داشته كه آنها را به 
نام مساجد فتح می خوانده اند که امروزه برخی 

از آنها تخریب و جای آن مسجد بزرگی بنا 
کرده اند.در همان سمت،مسجدی با نام مسجد 

قبلتین وجود دارد. 

مساجد مکه و مدینه
مسجدالّرایه 

پیامب��ر )صّلي اهلل علیه وآله( در س��ال 
هش��تم هج��رت عازم فت��ح مّكه ش��دند و 
دم«  باالي ش��هر در ناحیه اي ب��ه نام »الرَّ
نزدی��ك چ��اه جبیر ب��ن مطعم ك��ه به آن 
»چ��اه ُعلی��ا« مي گفتند، اس��تقرار یافتند 
و رایة )پرچم س��پاه اس��ام( را در آن جا 
نص��ب كردند. گویند پیامبر )صّلي اهلل علیه 
وآل��ه( در آن مكان نماز گزاردند. بعضي از 
فقه��اي مكه گفته ان��د در روزگاران قدیم، 
مردم براي انتخاب محل س��كونت خود در 
مكه، از این چاه، كه در كنار آن مس��جدي 
ب��وده و در آن نم��از مي گزاردن��د، باالتر 
نمي رفته ان��د. مس��جد مورد نظ��ر، همان 
مس��جد الّرایه است. این مسجد را »عبداهلل 
ب��ن عبداهلل بن عباس بن محمد« س��اخته 
و در كن��ار آن نی��ز حوضي براي س��قایت 
م��ردم از آب چ��اه مذكور ق��رار داده بود. 
مس��تعصم عباس��ي آن را به سال 640ق. 

بازس��ازي كرد. 
ای��ن  13۹1ق.  و   1361 س��ال  در 
مس��جد بازس��ازي و به جودری��ه معروف 
ش��د؛ وجه تس��میه آن، ق��رار گرفتن در 
دهانه بازار جودریه اس��ت كه به اش��تباه 
به ابوس��فیان مشهور شده است. در سال 
1380 ش. به گونه زیبایي بازس��ازي شد 
و دیواره��ا و مناره آن از س��نگ اس��ت. 
بن��اي قبل��ي، داراي گنب��دي طایي بود 
كه اكنون به رنگ س��فید است و مساحت 
آن نی��ز ب��ه چهارصد مت��ر افزایش یافت. 
اخیر  بازسازي  از  را پس  این مس��جد  نام 
لعزی��ز  تغیی��ر داده، مس��جد فهدب��ن عبدا

ن��ام نهادن��د. 
مسجد شجره

در داخ��ل ش��هر مکه، در حوالی مس��جد 
ِجّن و در تقاطع ش��ارع مسجد الحرام و شارع 
نون��ه، در كنار پل مس��جدي اس��ت كه به یاد 
معجزه اي از پیامب��ر )صّلي اهلل علیه وآله( در 
صدر اسام ساخته شد و نام مسجد شجره بر 

خود گرفت . 
مكان   ای��ن  در  فاكه��ي،  روای��ات  ب��ه 
درخت��ي به نب��ّوت و پیامبري آن حضرت 

ش��هادت داد. 
مس��جد یاد ش��ده كه بس��یار كوچك و 
ساده بوده، در سال 1380 بازسازي گردید. 
این مس��جد را، مانند س��ایر مس��اجدي كه 
پیش��تر اشاره ش��د، با س��نگ هاي سفید و 
تیره و بسیار زیبا، با مساحتي حدود 2 برابر 
قبل س��اخته اند. گفتني است این مسجد با 
مسجد ش��جره یا میقات ذوالحلیفه در میان 

راه مدینه و مكه هم نام اس��ت. 



ایران رتبه 1۷ جهان
بانک جهانی در گزارش��ی به بررس��ی سرانه درآمد ناخالص ملی و قدرت 
براب��ری خرید کش��ورها پرداخ��ت. در حال حاضر ای��ران از لحاظ قدرت 
برابری خرید، هفتمین کش��ور دنیاس��ت و بر اس��اس فهرست صندوق 

بین المللی پول ایران رتبهٔ 2۷ را داراست.

نخس��ت وزیر پاکس��تان تاکید کرد که دولت این کشور 
برای تکمیل احداث پروژه چند میلیارد دالری خط لوله 

گاز ایران و پاکستان مصمم است.
نواز ش��ریف تاکید کرد: پاکس��تان با ایران در زمینه 
اح��داث خط لول��ه گاز در ماه مارس امس��ال یک توافق 
نامه امضا کرده اس��ت. این کار توسط دولت قبلی انجام 

شده است.
نواز ش��ریف نخست وزیر پاکس��تان و حسن روحانی 
رییس جمهور ایران بیست و چهارم سپتامبر در دیداری 
در حاشیه نشس��ت مجمع عمومی سازمان ملل بر لزوم 

تکمیل پروژه خط لوله گاز Ip تاکید کردند.
نخس��ت وزیر پاکس��تان اعام کرد که شاهد خاقان 
عباس��ی وزیر نفت منابع طبیعی پاکس��تان را در آینده 
نزدی��ک برای مذاکره درباره تکمی��ل این پروژه به ایران 

می فرستد.
ف��از نهایی احداث خط لوله آی.پی در یازدهم مارس 
2013 ش��روع ش��د ایران تاکن��ون ۹00 کیلومتر از این 
خط لول��ه را در خاک خود احداث ک��رده و برای کمک 
به پاکس��تان برای ساخت 700 کیلومتر باقیمانده از آن 

درخاک این کشور است.

نخست وزیر پاکستان:
برای تکمیل خط لوله صلح مصمم هستیم

گوناگون

افزایـش ۳۷8 درصـدی 
صادرات انگلیس به ایران

گمرک ایران گ��زارش داد: در 
پنج ماهه نخست امس��ال واردات 
ای��ران از انگلی��س با رش��د 443 
درص��دی به 355 میلی��ون دالر و 
صادرات ایران به انگلیس با رشد 44 
درصدی به 18 میلیون دالر رسید. 
حجم تجارت دو کشور هم نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، 378 
درصد افزایش یافته است. ایران در 
پنج ماهه امسال عمدتا محصوالت 
کش��اورزی، غذای��ی و داروی��ی از 

انگلیس وارد کرده است.

کاهش قیمت گوشـت قرمز 
در راه است

عل��ی اصغ��ر ملک��ی رئیس 
گوس��فندی  گوش��ت  اتحادی��ه 
درمورد اینک��ه آیا امکان افزایش 
بیشتر قیمت گوش��ت گوسفند 
وج��ود دارد، گفت: بعید اس��ت 
قیمت ها افزایش پیدا کند و دلیل 
آن نیز کاهش قیمت دالر است و 
اگر وضعیت به هیمن شکل ادامه 
پی��دا کند قطعا قاچاق دام کم، و 
در نتیجه دام در کشور فراوان می 
شود. البته ممکن است در آستانه 
عید قربان قیمت ها اندکی افزایش 
پیدا کند که مقطعی است وگر نه 
مش��کلی در زمینه دام و گوشت 

وجود ندارد.
وی گف��ت: وقتی قیمت دالر 
کاه��ش پی��دا کند قاچ��اق دام 
کاه��ش و در نتیجه ب��ازار از دام 
اشباع خواهد ش��د. البته کاهش 
قیم��ت دالر ب��ر روی ص��ادرات 
پوست گوس��فند اثر می گذارد و 
فروش��ندگان عمده برای جبران 
کاه��ش قیمت پوس��ت، قیمت 
گوشت را اندکی گران کردند که 
این تأثیر مقطعی اس��ت و تأثیر 
آن بر روی قیمت گوش��ت تداوم 

ندارد.

وزیر  سـه  معرفی  احتمال 
تا  یازدهم  دولت  باقیمانده 

دو هفته آینده
عضو  سیدشریف حس��ینی 
از  مجل��س  رئیس��ه  هیئ��ت 
وزیر  س��ه  معرف��ی  احتم��ال 
تا  یازدهم  دول��ت  باقیمان��ده 

دو هفت��ه آین��ده خب��ر داد.
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ایام هفته 
مداحقاریمجریسخنرانمحل برگزاری ل نام مدیر و ...زمان برگزاریو تاریخ

دوشنبه92/7/8 
24 ذیقعده 1434

حاج آقابدر المدینه ل امیری 16:300538998336 الی 17:30
مطیعیشوکاویقربانعلیراشد یزدی

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

حاج آقا
رمضان پورحاج محمدیقربانعلیراشد یزدی

سه شنبه92/7/9 

25 ذیقعده 1434

حاج آقاالیاس الذهبی ل گلریزی 100538998270الی11
رمضان پورشوکاویقربانعلیراشد یزدی

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

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

محافل و مراسم انس و معرفت در مدینه منوره - حج 14۳4
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حاج آقامراج طیبه ل امیر خانلو 100538997206الی11
مطیعینباتیقربانعلیراشد یزدی

حاج آقامنازل االصواف ل مجردی 16:300538997224الی17:30
مطیعیرضوانیراشد یزدی

حاج آقامنار المدینه ل یزدی شفیع 21:300538997205 الی 22:30
رمضان پورحاج محمدیقربانعلیراشد یزدی

ب��ه منظور بررس��ی ابعاد و ارتق��ای روابط ایران و 
انگلی��س، معاونی��ن وزیران خارجه دو کش��ور در 
حاش��یه نشس��ت مجمع عمومی س��ازمان ملل با 

یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند.
مجی��د تخت روانچی، معاون اروپ��ا و آمریکای 
وزیر خارجه در این دیدار با بررس��ی ابعاد مختلف 
رواب��ط ای��ران، راهکارها و ش��رایط کنونی را برای 

ارتقای روابط ایران و انگلیس تشریح کرد.
دو طرف در این دیدار تصمیم گرفتند که رایزنی 
ب��ا یکدیگر را ادامه دهند. م��کان و محل دور بعدی 
گفت وگو بین معاونان وزیران خارجه در رایزنی های 

بعدی مشخص خواهد شد.

محمدج��واد ظریف پس از دی��دارش با ویلیام 
هی��گ وزیر خارجه انگلیس در حاش��یه نشس��ت 
مجم��ع عمومی س��ازمان ملل به خبرنگار ایس��نا 
گفت��ه بود دی��دار و گفت وگویش ب��ا وزیر خارجه 
انگلیس سازنده بوده است و دو طرف عاقه مند به 

ارتقای روابط هستند.
ظری��ف اف��زود: در این نشس��ت مقرر ش��د 
معاونی��ن وزیران خارجه دو کش��ور در رایزنی با 
یکدیگر این موضوع را بررس��ی کنند. این دیدار 
پس از آن انجام شد که انگلیس در پیام تبریک 
به روحانی برای ارتقای روابط و از س��رگیری آن 

ابراز عاقه کرده بود.

دیدار معاونین وزیران خارجه ایران و انگلیس

این دیدار 
پس از آن 

انجام شد که 
انگلیس در 

پیام تبریک 
به روحانی 

برای ارتقای 
روابط و از 

سرگیری آن 
ابراز عالقه 
کرده بود.



معاون وزیر امور خارجه خبر داد:

 احتمال حضور روحانی در مراسم حج

غنی سازی تحت هر شرایطی ادامه می یابد
س��ید عباس عراقچی: حضور هیئت ایرانی امسال در یک 
فضای متفاوت و با صالبت و احترام ویژه ای صورت گرفت 
که آن را بازتاب حماسه سیاسی مردم ایران که در انتخابات 

جلوه یافت، می دانیم و غنی سازی همچنان ادامه دارد.
w بازتلاب گشلایش خط تماس 

تهران – واشنگتن
w صعود بازار ایران 

w واریلز 200 هلزار توملان بله 
حساب بازنشستگان کشوری

مثبلت ملردم و  واکنلش  w از 
فعلاالن سیاسلی تا بازگشلت 

ناموفق گروه فشار

w تشلکیل کمیته ای ویژه برای 
رفع مشکات گردشگران غربی

w وزیلر نفلت: چنلد روز صبر 
كنیلد قیمت هلاي جدید اعام 
قیملت جدید  اعام  مي شلود؛ 

بنزین تا چند روز آینده
w اعتراض توکلی به تعیین کف 
قیمت ارز:  تعیین کف قیمت ارز 
موجب برگشت دوباره دالرهای 

خانگی به منازل شده است

بانلک  اقتصلادی  w معلاون 
مرکزی: ارز تا پایان سال آینده 

تک نرخی می شود

w درمان بیلش از 6 هزار بیمار 
مبتا به سلرطان خون با سلول 

های بنیادی در کشور

خلروج  ممنوعیلت  w قوانیلن 
بدهکاران بانکی بازنگری شد

w دالر از سیاست جا ماند

w قیملت ها دربازار مسلکن به 
کف رسیده است

w روحانی در پایان سفر 5 روزه 
از نیویورک به تهران بازگشت؛ 
امتیلاز نقلد دادیلم وعده های 

نسیه گرفتیم

مللک  کدپسلتی  w دریافلت 
برای جلوگیری  خریداری شده 

از کاهبرداری

w بورس 1240 واحد رشد کرد

11 دوشنبه 8 مهر 1392 -   شماره 12
 24ذی القعده 1434  -   30 سپتامبر 2013     
z a e r  n e w s p a p e r

ایران

ابتکار

اطالعات

تهران 
امروز

جمهوری 
اسالمی

خراسان

جام جم

آفرینش

کیهان

همشهری

بهار

ظریف در مورد 
محتوای این 
مکالمه تلفنی 
گفت: مکالمه 
محترمانه و 
مثبت بود و 
انشاءاهلل شروع 
خوبی برای 
کاری بس 
دشوار باشد

حس��ین امی��ر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه در گفت وگو با ش��بکه العال��م تاکید کرد: رئیس 
جمهور کش��ورمان در راستای سیاست اصولی و حس��ن همجواری برای توسعه روابط با كشورهای 
عربی، از هر گونه رفت و آمد به منطقه و به ویژه عربس��تان اس��تقبال خواهد نمود. درباره ش��ركت 
روحانی در مراسم حج سال جاری هم اخباری مبنی بر دعوت از وی وجود دارد، اما هنوز دعوتنامه 

رسمی به دست طرف ایرانی نرسیده است.
وی با اش��اره به تاش دولت یازدهم برای بهبود س��طح روابط با کشورهای عربی گفت: سیاست 
ایران در قبال كش��ورهای منطقه، كش��ورهای عربی و به ویژه همس��ایگان ع��رب مبتنی بر احترام 

متقابل، توسعه تعامات و همكاری هاست.
رابطه ایران و عربستان برای جهان اسام مهم است

امیرعبداللهیان درباره چشم انداز روابط ایران و عربستان گفت: عربستان یكی از كشورهای مهم 
در منطقه عربی، حوزه خلیج فارس و جهان اس��ام اس��ت و این به دلیل ظرفیت های عربس��تان و 
همچنی��ن نقش آن در مس��ائل منطقه ای اس��ت. در گفت وگوهایمان با عربس��تان بر این موضوع 
تاكید می كنیم كه ایران و عربستان دو كشور مهم و دو بازیگر اساسی در منطقه هستند و تعامل، 
هم��كاری و همفك��ری ما می تواند به حل بخش عمده ای از معضات منطقه و حتی جهان اس��ام 
كمك كند. البته در برخی حوزه های منطقه ای دچار اختاف دیدگاه هستیم یا سیاست هایمان به 
گونه ای است كه شاید نوعی تقابل در رویكرد هر دو طرف وجود دارد؛ لذا تداوم گفت وگو، دیدار، 
تبادل پیام و رایزنی می تواند به درك دقیق، درس��ت و واقعی نس��بت به رویدادهای منطقه كمك 
كند، در دوره جدید پیامهایی - دست کم در سطح تبریك به مقامات - تبادل شد، اشارات مثبتی 
میان دو كشور جریان دارد. دکتر روحانی به مناسبت روز ملی عربستان پیام تبریكی به پادشاه این 
كشور ارسال کرد، جهانگیری معاون اول رییس جمهور برای ولیعهد عربستان و ظریف برای همتای 
س��عودی خود پیام تبریك فرس��تاد. تهران از هر گونه ابتكار عمل، گفت وگو و همكاری كه باعث 

تقویت رابطه بین ایران و عربستان شود، استقبال می كند.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان، آخرین تحوالت روابط ایران با جهان عرب، 
به ویژه کشورهای منطقه را تشریح کرد.

به گزارش زائر،»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اس��امی ایران دیروز با 
انتش��ار مطلبی به اخبار ضد و نقیض در مورد نح��وه برقراری تماس تلفنی میان »باراک 
اوباما« و دکتر »حسن روحانی« روسای جمهور آمریکا و ایران واکنش نشان داد. به گفته 
وزی��ر خارجه کش��ورمان مقامات آمریکای��ی پیش از این تماس، چندین ب��ار برای انجام 
هماهنگی و برقراری تماس تلفنی میان روسای جمهور دو کشور تاش کرده بودند. نهایتا 

این تماس در آخرین لحظات حضور رئیس جمهور در آمریکا، انجام گرفته است.
ظریف در مورد آخرین س��اعات حضور رئیس جمهور در آمریکا نوش��ته است: پس از 
بازگشت به هتل برای خداحافظی با دکتر روحانی و هیئت همراه ایشان متوجه شدم که 
آقای اوباما می خواهد تلفن بزند. از آغاز هفته که مقامات آمریکایی درخواست ماقات بین 
دو رییس جمهور را مطرح کرده بودند و به دالیل مختلف عملی نش��ده بود، کم و بیش 

تماس های غیررسمی بین دو هیئت ادامه داشت.
وی افزود: در این میان ماقات بنده و آقای کری در حاش��یه جلس��ه 1+5 صورت 
گرفت و بعد هم در ادامه تماس های غیررسمی مشخص شده بود که ممکن است دو 
رییس جمهور بتوانند تلفنی صحبت کنند. در زمانی که من جلسه عدم تعهد را اداره 
می ک��ردم 5-6 بار آمریکایی ها تماس گرفت��ه بودند تا گفتگوی تلفنی را تنظیم کنند 
و نهایتا این گفتگو در آس��تانه ترک هتل توسط دکتر روحانی انجام شد که در آن بر 
اراده سیاسی طرفین برای حل موضوع هسته ای در کمترین زمان ممکن و دستور به 

آقای کری و بنده برای رسیدن به راه حل سریع تأکید شد.

ظریف: آمریکایی ها چندین بار برای تماس تلفنی اوباما و روحانی اقدام کردند

اخـــــــــبار
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

یا همراهان ش��ما  اگر هم��راه 
از مقام��ات لش��کری و کش��وری 
هس��تند در حض��ور دیگ��ران، به 
خص��وص در حضور غیر ایرانی ها 
مسوولیتش��ان  عنوان  ب��ا   را  آنها 

صدا نزنید. 

م��ردان خدایی  آمدند و رفتند فقط 
من و ت��و جا مانده ایم، پس به خود 
آئیم؛ تا ابد مرد ترین باش و علمدار 

بمان.
علی عبدی
 
ب��ه بقیع که می رس��ی دلت با تو 
س��از نیس��ت، پاهایت توان رفتن 
ن��دارد اما دل��ت پرواز م��ی کند 
و س��ر ب��ر ُآس��تان کوی دوس��ت 
می س��اید. گوش کن! صدا را می 
ش��نوی؟! این صدای دل شکسته 
ت��و اس��ت. گرم��ی اش��ک، گونه 
های��ت را نوازش م��ی دهد، اذن 

دخ��ول گرفت��ه ای!
بسم اهلل

السام علیک یا اهل بیت النبوه
سید محمود ناصری کاروان 
39009 قائنات

سام. لطفا در خصوص غذای سحر 
کاروان های اعزامی دوشنبه شب به 
مکه در شجره برای روزه دحواالرض 

اقدام شود.
بدون نام

گفتم: مراد از کمال و س��عادت 
چیست؟

گفت: کمال انسان بر پایۀ گرایش 
ه��ا و بینش ه��ای او ش��ناخته می 
ش��ود. بر اساس آیات و روایات، کمال 
نهایی انسان، قرب و لقای الهی است؛ 
بنابرای��ن، معرفت، عب��ادت، امتحان 
و ایم��ان که از کم��االت نیمه نهایی 
انسانند، در رس��یدن به مقام و کمال 

حقیقی مؤثرند. 
س��عادت نی��ز مانن��د کم��ال از 
خواس��ته ها و گرایش ه��ای فط��ری 
آدمیان ش��مرده میشود و به معنای 
رسیدن به باالترین لّذت در ساحت 
انسانی است که دائمی و قوی بوده و 
سراسر وجود او را فرا می گیرد. این 
واژه مانند بسیاری از واژه های دیگر، 
نامالیماتی  و  دس��تخوش ح��وادث 
ش��ده و محدودۀ فکر بشر نیز مورد 
آس��یب و آفت قرار گرفته است؛ اّما 
هیچ یک از مفاهیم ارائه ش��ده، تمام 
ابعاد وجودی انس��ان را مورد توّجه 
ق��رار نداده ان��د؛ زیرا ل��ذات مادی و 
زودگذر و سرور و شادمانی و رسیدن 
به آرزوهای دور و دراز ماّدی، بیانگر 

سعادت واقعی انسان نیستند.

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

برای ما ارسال کنید.

دحو االرض
 ش��ب بیس��ت و پنجم ماه ذیقعده، 
ش��ب دحو االرض است. یعني شب 
پهن ش��دن زمین از زیر خانه كعبه 
روي آب. این ش��ب از لیالي شریفه 
است كه رحمت خدا در آن نازل مي 
شود و عبادت در آن اجر زیادي دارد 
و یكي از چهار روزي اس��ت كه روزه 
 آن ممتاز و معادل هفتاد سال است.

عکس روز

نیایش

w w w . h a j j . i r

مظهر یکی شدن
حج تجلی یک وحدت وجود و فردیت حقیقی در اتصال با خداس��ت، اما چه 
نسبتی بین این فردیت و اتصال و »دیگری« وجود دارد. ظاهراً با دیگری هم 
یکی می ش��وی، اما چگونه؟ احساس می کنی دیگری هم با خدا یکی شده 
اس��ت. شاید این احساس به این دلیل باشد که باید مراقب باشی نه تنها به 
دیگری آزاری نرس��انی، بلکه او را مقدم بر خود بدانی. از تمایات و خواهش 
های خودت در رابطه با دیگری بگذری، خویش��تنداری کنی و صبر پیش��ه 
سازی. شاید راز یکی شدن با دیگری همین اتصال با خدا و از خود گذشتن 
باش��د. در اینجاست که »من« و »ما« یکی می شود و محور این یکی شدن 
فقط خداست.                                                             عماد افروغ

شبکه های تلویزیونی ایرانی در اقامتگاه زائران قابل دریافت شد
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شبکه های تلویزیونی ایرانی در مدینه منوره قابل دریافت شد.
به گزارش زائر از شب گذشته شبکه های یک، دو، پنج )تهران( و شبکه 
خب��ر در مدینه منوره قابل دریافت ش��د. در دو هفته اخی��ر امکان دریافت 

شبکه های تلویزیونی ایرانی در شهرهای مدینه و مکه وجود نداشت.


