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امام خمینی )ره(
بايد در اين اجتماع عظيم الهي كه هيچ قدرتي جز 
ق��درت اليزال خداوند نمي تواند آن را فراهم كند، 
مسلمانان به بررس��ي مشكالت عمومي مسلمين 
پرداخت��ه و درراه رفع آنها با مش��ورت همگاني 

كوشش كنند. 
 تبيين فلسفه  حج، 1360

zaer newspaper

دحواالرض روزی که خداوند
 به جهان حیات بخشید
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

برگزاری گردهمایی یاوران حجاج، جمعه در مدینه منوره و شنبه در مکه مکرمه 

زائـران بیت اهلل الحرام نـگران
 اعــمال و مناســک نباشــند

برخ�ی از زائ�ران س�رزمین وح�ی ب�ه دلیل 
بیماری و یا کهولت س�ن نگران به جا آوردن 
مناس�ک حج هستند. نگرانی که سایه آن در 
طول س�فر با آنها همراه اس�ت. اما مسئوالن 
بعثه مقام معظم رهب�ری و روحانیون کاروان 
ه�ا در مراس�م حج تمتع کمک ب�ه این افراد 
را وظیفه اصلی خود می دانند. بر این اس�اس 
در ه�ر کاروان به ازای ه�ر 12 نفر یک نفر به 

عنوان یاوران حجاج تعریف شده است.
یاوران حجاج، هس�ته های فعالی هس�تند 

که بخشی از عملیات در کاروان ها را بر عهده 
می گیرن�د و ب�ه عبارت�ی به عنوان س�رگروه 

انجام وظیفه می کنند.
ی�اوران حجاج از میان اف�راد فرهیخته و 
با تجربه و متعهد انتخاب می ش�وند که عالوه 
بر انگی�زه خدمت، توانای�ی و مهارت الزم را 
نی�ز دارند. ی�اوران حجاج به عن�وان بازوان 
روحان�ی و مدی�ر کاروان در عملیات اجرایی 
فعالیت های فرهنگی و رتق و فتق امور کمک 
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فقی�ه و  ول�ی  نماین��ده 
سرپرست حجاج در جمع 
اعض�ای س�تاد مدی��نه:
کمال خواه باشـیم 
و به موفقـیت های 
فعلی بسنده نکنیم

شماره 
13



حجت االس��الم دکت��ر حميد احمدی مس��ئول 
آموزش بعث��ه مقام معظم رهبری روز گذش��ته 
در نشس��ت روحانيون و معي��ن های کاروان ها 
که در مدينه منوره برگزار شد با اشاره به اينکه 
هماي��ش ياوران حجاج جمع��ه در مدينه منوره 
و روز يکش��نبه 14 مهر در مک��ه مکرمه برگزار 
می ش��ود گفت: ب��ه ازای ه��ر 12 زائر بايد يک 
نف��ر به عنوان ياوران حجاج تعريف ش��ود. ياوران 
بايد کمک کار اجرای اعمال زائران باش��ند تا با 
توجه به کم ش��دن تعداد معين های کاروان ها 

مشکلی پيش نيايد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه 
ح��ج  ي��اوران  س��ابقه 
گفت: در سالهای 62-

خمينی)ره(  ام��ام   63
خواس��تند اف��رادی در 
کاروان ه��ا از کارهايی 
که منجر به وهن شيعه 
خ��ودداری  ش��ود  می 
گروهه��ای  و  کنن��د 
ارش��اد عنوانی بود که 
کردند.  مطرح  ايش��ان 
وی اف��زود: از 3 س��ال 
پيش اين نام به عنوان 
فرهنگ��ی  امدادگ��ران 
اصالح شد و بخشی از 
رفتاره��ا و کارها تغيير 
حقيق��ت  در  و  ک��رد 
اي��ن اف��راد امدادگران 

فرهنگی هستند.
احمدی در بخش ديگری از اين نشس��ت که در 
سالن اجتماعات بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد 
با بيان اينکه امسال ارزيابی روحانيون کاروان ها فقط 
يک بار و آن هم بعد از ايام تش��ريق انجام می شود 
گفت: بخشی از ارزيابی توسط رابطين و بخش ديگر 
بر اساس گزارش روحانيون کاروان ها انجام می شود. 
از 42 شاخص ارزشيابی 12 شاخص در اختيارخود 

روحانيون است که گزارش کنند.
وی با اش��اره به طراحی نرم اف��زار گزارش رابطين و 
روحانيون کاروان ها گفت: 
با جايگزينی »خود ارزيابی« 
به جای ارزيابی های فردی، 
س��ليقه های شخصی و 
خوشی بينی و بدبينی ها 
کم تر می  شود و گزارش 

ها واقعی تر خواهد شد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه 
تهيه 55 دستگاه ويدئو 
پرژکتور در مکه مکرمه 
گفت: در دوره ای که در 
مکه مکرمه امکان حمل و 
نقل وجود ندارد، می توان 
از سی دی ها و نرم افزارهای 
3بعدی مکه شناسی استفاده 
ش��ود. وی خواستار آن 
شد که در مکه جلسات 
انس و معرفت به  خوبی 

برگزار شود.

برگزاری مجلس انس با قران کریم
مجلس ان��س با قران کریم س��اعت21:30 تا 22:30 روز چهارش��نبه 
92/7/10 با اجرای قاریان ممتاز بین المللی و گروه تواش��یح در سالن 

اجتماعات بعثه مقام معظم رهبری برگزار می گردد.

سرمقاله

وداع با مدینه
روزهاي اقامت در مدينه سپري 
مي ش��ود. چ��اره اي جز رفتن 
نيس��ت. ول��ي... دل کن��دن از 

مدينه مشکل است.
چ��ه ميدانيم؟ ش��ايد ديگر، 
هرگ��ز توفيق باز آم��دن به ديار 
يار را نباش��د. چه شب هايي که 
در غربت بقيع، گريس��تي، و چه 
روزهايي ک��ه کبوتر حرم پيامبر 
بودي، صداي اذان، به سوي نماز 
و ني��از مي خوان��دت، رواق هاي 
نوراني حرم الرسول، کهکشاني از 
معنوّيت و شوق را در سينه دارد. 
شبها همه ش��ب، تأللؤ نور را در 
حريم حرم به تماشا مي نشيني. 
و روزه��ا هم��ه روز، گنبد س��بز 
مرقد پيامبر، دله��ا را مي روياند 
و مي شکوفاند. و بقيع اين کانون 
اسرار پنهان ، اين مجموعه کرامت 
هاي مدفون در خاک، اين س��ند 
مظلومّيت حق، اين تجسم اشک 
ها و دردها و داغ هاي ش��يعه در 
طول تاريخ، اين خانه غم و ماتم، 
اي��ن آش��يان دلهاي س��وخته و 
بقعه  اين  پرستوهاي پرشکسته، 
مقدس، ولي بي سايبان، براي ما 

معناي ديگري دارد.
ش��هداي ُاحد، مس��جد قبا، 
ذوقبلتي��ن، بي��ت األح��زان بي 
نشان و ويران، محّله خراب شده 
بني هاشم، خانه فاطمه، محراب 
تهّج��د، منبر و مح��راب پيامبر، 
ستون توبه و حّنانه، ُصّفه و روضه، 
همه و همه را ميگذاري و ميروي. 
اّما، دل کندن، بسي مشکل است.
روزهاي اقامت در مدينه، ما 

را به تاريخ صدر اسالم ميبرد.
گريه هاي بقيع، رنجهاي اهل 
بيت را در خاطرها تجديد ميکند. 
نخلهاي شکس��ته وخشکيده 
مدينه، نجواها و نيايشهاي علي ) ع( 

را به ياد مي آورد.
اّم��ا... چاره اي نيس��ت. بايد 
ب��ا مدينه و آثارش، مس��اجدش، 
مزارهاي��ش، بقي��ع و حرم��ش، 
خداحافظي کرد و دعوت ابراهيم 

و خداي ابراهيم را لّبيک گفت.
ميروي، ول��ي دلت آکنده از 
غم هاي مدينه اس��ت، اشک ها 

امان نمي دهد.
آيا بازه��م مدينه را خواهي 

ديد؟

ياوران بايد 
کمک کار 

اجرای 
اعمال 
زائران 

باشند تا با 
توجه به کم 
شدن تعداد 
معین های 

کاروان 
ها مشکلی 
پیش نیايد.

یاوران حجاج، ابتکار ایران برای حج
زائران بیت اهلل الحرام نگران اعمال و مناسک نباشند
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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

آموزش ویژه مناسک حج
 به افراد کم توان وکم سواد

جلس��ات ويژه و انفرادی آموزش مناسک حج 
از س��وی روحانيون و با کم��ک ياوران حجاج 
ب��رای افراد کم س��واد، بی س��واد و کم توان 

برگزار می شود.
حجت االس��الم دکت��ر حميد احم��دی مدير 
آموزش بعثه مقام معظم رهبری در گفت و گو 
با زائر گفت: فعاليت های اين افراد به تسهيل 
حضور زائ��ران و کاهش اضطراب و اس��ترس 

آنان کمک شايانی می کند.
 احمدی يادآور ش��د: اين افرد بر اساس  نظر 
مدي��ران کاروان و بر اس��اس ويژگی هايی که 
بايد داش��ته باشند، نظير جوانی، تحصيالت و 
فرهنگی ب��ودن، از افراد درون کاروان انتخاب 
می ش��وند و  فعاليت هايشان کامال داوطلبانه 

است.



سرپرست حجاج ایرانی با زائران کرمانی دیدار کرد

آبروی مادر شهید و به خیر گذشتن سانحه هوایی

كمك زائران حج به احداث یك بیمارستان
جمعي از زائران حج كاروان 30022 وصال یار س��اري 
بیش از 50 میلیون ریال به مجمع خیران ماهك برای 
احداث بیمارس��تان ف��وق تخصصي ك��ودكان مبتال به 

سرطان در مركز مازندران كمك كردند.

حجت االسالم 
والمسلمین 
سیدعلی 
قاضی عسکر، 
با دلجويی 
از زائران 
هواپیمای 
سانحه ديده ، 
يادآور شد 
که مرکز 
پزشکی حج 
در صورت 
لزوم، زائرانی 
که نیازمند 
باشند را در 
ايام تشريق 
همراهی کند.
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هواپيمای 747 ش��ركت هواپيمايی ماهان به ش��ماره پرواز 5070 كرمان به مقصد 
مدينه، دوش��نبه اول مهر ماه قبل از برخاستن در باند فرودگاه دچار نقص فنی شد 
كه به لطف خداوند، با مهارت خلبان آن كنترل ش��ده و تمامی مس��افران به سرعت 
پياده ش��دند اما در اثر ضربه ناش��ی از توقف هواپيما يازده تن از سرنش��ينان، دچار 

آسيب ديدگی شدند.
فاطمه شريف، مسافر پرواز زائران کرمانی، درباره احساس زائران در لحظه ای که متوجه 
شدند سانحه ای رخ داده است، گفت: يک لحظه مرگ را جلوی چشمان خود ديديم. قدرت 

خدا و پيامبر )ص( را ديديم که چگونه 430 نفر را که در حال رفتن بودند، بازگردانند.
مهماندار با لحن اورژانسی می گويد کمربندها را باز کنيد و سريع هواپيما را تخليه 
کني��د. صدای "اهلل اکبر" و "يا ابوالفضل" مس��افران هيچ گاه از يادش��ان نمی رود. مطهره 
رضايی، مسافر اين پرواز می گويد: آن لحظه که هواپيما دچار سانحه شد، خدا نگاهش را 
از ما برنگرداند. شايد آبروی يک مادر شهيد بود که همه سالم مانديم و اآلن زائر مدينه 

هستيم؛ مادر شهيدی که در اثر سانحه دچار شکستگی کمر شد و از سفر باز ماند.
يکی از آس��يب ديدگان اين حادثه "زهرا محمودی" است. مادر زهرا، نگرانی خود را 
درباره وضعيت دخترش، با نماينده ولی فقيه و سرپرس��ت حجاج در ميان گذاش��ته و 
می گويد: "لگن دخترم ترک برداش��ته، راه می تواند برود اما نمی تواند بنشيند. دو بار به 
بيمارستان مدينه مراجعه کرده و دکتر گفته که بيا عکس بگيريم و عمل کنيم اما هم 
خودش می ترسد و هم ما...؛ می ترسيم اگر عمل کند، تا ايام تشريق خوب نشود و نتواند 

اعمالش را انجام دهد. اگر او نباشد ما هم نمی توانيم اعمال مان را انجام دهيم."
اين مادر 84 س��اله و همس��ر مس��ن او، با اين اطمينان به س��فر حج آمده اند تا 
دخترشان در انجام اعمال کمک حال شان باشد اما اکنون که دخترشان آسيب ديده 
است، عالوه بر اينکه به فکر اعمال خود هستند، برای دخترشان هم نگرانند؛ نگرانی 

از اين بابت که آيا دختر آسيب ديده شان می تواند اعمالش را به جا آورد يا خير؟
حجت االسالم والمسلمين سيدعلی قاضی عسکر، با دلجويی از اين زائر کرمانی و بقيه 
زائران حاضر در پرواز سانحه ديده، تاکيد کرد که توصيه های مرکز پزشکی حج و زيارت 
جمعيت هالل احمر که به طور شبانه روزی در خدمت زائران هستند را انجام دهند و با 
ابراز اميدواری نس��بت به بهبود زائران آسيب ديده، يادآور شد که مرکز پزشکی حج در 

صورت لزوم، زائرانی که نيازمند باشند را در ايام تشريق همراهی خواهد کرد.

نماينده ولی فقیه و سرپرست حجاج ايرانی از اقامتگاه های محل استقرار 
زائران کرمانی که در پرواز 5070 کرمان به مدينه دچار سانحه شده و برخی 

مسافران آن آسیب ديده بودند، بازديد کرد.

معاون مرکز پزش��کی حج و زيارت از آمادگی اين 
مرکز  برای ارائه خدمات پزش��کی به زائران بيت 

اهلل الحرام در مکه مکرمه خبر داد.
دکت��ر وليد دن��ده بر به نش��ريه زائر گفت: 
اولين گروه راه اندازی پزش��کی ما در روز 26 

ش��هريور به مکه معظمه اعزام ش��د.
ب��ه گفته وی بيمارس��تان ب��ا واحدهای فوق 
تخصصی، تخصصی، بخش های داخلی ، اورژانس، 
سی سی يو،آی سی يو، واحد اعزام پزشکان، واحد 
س��المت کاروان، واحد امداد و انتقال و ... همه در 

خدمت زائران گرامی در مکه مکرمه هستند.

دنده ب��ر اف��زود: 36 ويزي��ت تخصصی، يک 
ويزيت دندان پزشکی، يک بستری در اورژانس4 
بس��تری در بخش، 4 بستری در سی سی يو، 56 
مراجعه به آزمايش��گاه از جمله خدماتی هس��تند 
ک��ه تا کنون به زائران گرامی در مکه مکرمه ارائه 

شده است.
به گفته معاون مرکز پزش��کی حج و زيارت تا 
کنون هي��چ بيماری نياز به اعزام به بيمارس��تان 
های کش��ور ميزبان را نداش��ته و فقط يک بيمار 
ايرانی در بخش سی سی يو بيمارستان ما در مکه 

بستری است.

آمادگی مرکز پزشکی حج در مکه مکرمه

خــــــــــــــــبر
نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی 

در جمع اعضای ستاد مدینه
کمال خواه باشـیم و به موفقیت های فعلی 

بسنده نکنیم
سرپرست حجاج ايرانی بيت ا... الحرام با يادآوری 
اي��ن موضوع ک��ه زائران ب��رای بهره گي��ری از امور 
رفاه��ی به اينجا نيامده اند، تاکيد کرد: » بر ماس��ت 
ت��ا ش��رايطی را فراهم کنيم که حاجي��ان بتوانند از 
فرصت ه��ای معنوی پيش آمده نهايت بهره مندی را 
داشته باشند. وی افزود: در همه کارها بايدکمال خواه 
 باش��يم و به موفقيت ه��ای فعلی بس��نده نکنيم.«
مسئوالن و اعضای ستاد مدينه منوره عصر يکشنبه 
هفتم مهرماه با حضور آقای مهندس اوحدی، رئيس 
سازمان حج و زيارت با نماينده ولی فقيه در امور حج و 

زيارت و سرپرست حجاج ايرانی مالقات کردند. 
حجت االس��الم والمس��لمين قاضی عس��کر  
ب��ا تاکيد ب��ر اين که هر کس در مس��ير خدمت 
رس��انی به حج��اج و زائران به قدرت و رياس��ت 
بينديش��د، خطای بزرگی مرتکب ش��ده اس��ت، 
 اضاف��ه کرد: »ش��ما بايد ب��ا خدا معامل��ه کنيد.
سرپرس��ت حجاج ايرانی يادآور ش��د: م��ا مديون 
هموطنان شريف، نجيب و قدرشناس خود هستيم. 
ش��أن و لياقت آنه��ا ايجاب می کند ک��ه حداکثر 
نس��بت به آنان وظيفه تکريم را ب��ه جای آوريم تا 
 دعای خير آنان مايه آبرو و توش��ه آخرت ما باشد.

وی در ادام��ه گفت: به مس��ئوالن اجرايی توصيه 
می کنم هيچ گاه از انتقاد و پيشنهاد ديگران آزرده 
نشوند و هيچ فردی بخاطر انتقاد کردن نگران نشود 
و نظام پيش��نهادات را نهادينه کنيد و اگر اشکالی 
در کار وجود داشت که با تذکر حل می شود، نبايد 

وسيله عيبجويی و ايرادگيری به افراد گردد.
وی اب��راز اميدواری ک��رد: در آينده نزديک  
با اتخاذ سياس��تهای جديد در کشورمان، شاهد 
اعت��الی اعتبار و کارآمدی نظام و تس��هيل امور 
حج��اج و زائران ايرانی باش��يم. در اين نشس��ت، 
نصراهلل فرهمند رئيس ستاد مدينه منوره، گزارشی 
از اقدامات اين س��تاد را در جه��ت ارائه خدمات و 
تامي��ن رفاه و آس��ايش زائ��ران ارائه کرد. س��پس 
مهندس س��عيد اوح��دی رئيس س��ازمان حج و 
زيارت ديدگاه های کليدی اين سازمان را بيان کرد 
و گفت: صداقت، همت و عزم راس��خ همکارانم در 
کنار شناخت و تس��لط و کارآمدی و باور و اعتقاد 
قلبی نس��بت به ش��رف و افتخ��ار ميزبانی ضيوف 
الرحمن موجب قوت کار حج ش��ده و اين مهم در 
واق��ع کارآمدی نظام را به نمايش درآورده اس��ت. 
وی دس��تاوردهای موسم حج جاری را، همدلی بين 
سازمان حج و بعثه، اعتقاد شايسته به اهميت رويکرد و 
هدف فرهنگی از خدمات اجرا و تشکيل کارگروه های 
تخصصی مشترک س��ازمان حج و بعثه مقام معظم 
رهبری دانست و اظهار اميدواری کرد حاصل کار توأم 

با خالقيت و شکوفايی و آينده نگری باشد.



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
اگر اهل مش��عر بدانند كه در آس��تانه چه كسی فرود آمده 
و بر چه كس��ی وارد شده اند، پس از مغفرت، یكدیگر را به 

فضل پروردگارشان مژده می دهند.
پاره ای از محرمات احرام

w جدال:
جدال كردن با ديگران، اگر در بردارنده 
سوگند به خداوند باشد، براي محرم حرام 
است مانند آنكه در مقام منازعه؛ »الواهلل« 

و »بلي واهلل« بگويد.
احتياط واجب آن اس��ت كه از قس��م 
خ��وردن به نامهايي كه ترجمه ي واژه اهلل 
به زبانهاي ديگر اس��ت مانن��د كلمه خدا 
در زبان فارس��ي اجتن��اب كند. همچنين 
بنابراحتياط واجب، بايد از قس��م خوردن 
ب��ه نام هاي ديگر خداون��د مانند: رحمن، 
رحيم، ق��ادر، متع��ال و... در حال منازعه 
خ��ودداري نمايد. ولي قس��م خ��وردن به 
ديگر مقدسات جز محرمات احرام نيست.

w فسوق:
فس��وق به معناي دروغ گفتن و ناسزا 
گفتن و فخرفروشي است. بنابراين حرمت 
دروغ و ناس��زا در حال احرام بيشتر است 
اما فخرفروش��ي كه در حال معمول حرام 

نيست، در حال احرام حرام است.
w بیرون آوردن خون از بدن:

احتياط واجب آن است كه محرم كاري 
نكن��د كه خون از بدن او بي��رون بيايد ولي 
تزريق آمپ��ول در حال احرام مانع ندارد. اما 
اگر موجب بيرون آمدن خون از بدن ش��ود 
احتياط واجب آن اس��ت كه ج��ز در موارد 

ضرورت از آن اجتناب كند.
w ناخن گرفتن: 

بر محرم حرام است ناخن دست يا پاي 
خود را بگيرد. چه تمام آن را و چه قسمتي 
از آن را و تفاوتي ندارد كه ناخن را ببرد و يا 
كوتاه كن��د و يا بكند، چه با قيچي يا ناخن 

گير يا چاقو باشد و يا با وسيله ديگري.
w سرمه كشیدن:

س��رمه كش��يدن اگر زينت محسوب 
ش��ود بر مح��رم جايز نيس��ت. همچنين 
خط كش��يدن به دور چش��مها كه زنان 
انجام م��ي دهند جايز نمي باش��د و در 
اي��ن م��وارد تفاوتي ميان رنگ س��ياه و 

ديگ��ر رن��گ ه��ا وج��ود ن��دارد.
w آمیزش

در حال احرام، آمي��زش و هرگونه لذت و 
تمت��ع از زن حرام اس��ت. ولي نگاه كردن 
زن و ش��وهر به يكديگر و نيز لمس كردن 
دس��ت يكديگر اگر از روي شهوت نباشد 

اشكال ندارد.
محارم انس��ان مانند پ��در و مادر و برادر 
و خواه��ر، عمه و عم��و و مانند آنها در حال 
احرام نيز به او محرم هس��تند و نظر به آنان 

اشكال ندارد.
شوراي استفتاء
 بعثه مقام معظم رهبري
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w ويزگی ها و اعمال
دح��و االرض، مطابق با بيس��ت و پنجم ماه 
ذوالقعده، روزی اس��ت که خداوند با نظر به کره 
زمين، به جهان خاکی حيات بخشيد. در اين روز، 
بخش هايی از کره زمين � که سراسر از آب بود 
� شروع به خشک شدن نمود تا کم کم به شکل 
ربع مسکون امروزين درآيد. مطابق روايات، اولين 
نقط��ه ای که از زير آب س��ر برآورد مکان کعبه 
شريف و بيت ا... الحرام بود. از اين روز، بخش هايی 
از کره زمين � که سراس��ر از آب بود � شروع به 
خشک شدن نمود تا کم کم به شکل ربع مسکون 
امروزين درآيد. مطابق روايات، اولين نقطه ای که 
از زير آب سر برآورد مکان کعبه شريف و بيت ا... 
الحرام بود. به نظر برخی از مفسران، آيه 30 سوره 
نازعات »واالرض بعد ذلک دحاها« به همين واقعه 

اشاره دارد.
w ذوالقعده؛ ماه حرام

م��اه ذوالقعده )يا هم��ان ذيقعده در تلفظ 
فارس��ی( اولين ماه از ماه های حرام است. ماه 
ه��ای حرام زمان هايی هس��تند که جنگ در 
آنها ممنوع بوده و احکام ويژه ای نيز از جهت 
ش��رعی و فقهی دارند. اما اس��تفاده اخالقی و 
تربيتی که از اين حکم می توان برد اين است 
ک��ه: »اگر جنگ و نزاع مي��ان مردمان در اين 
ماه حرام ش��ده است« حتما منازعه و محاربه 
با خداوند بايد بيشتر مورد نفرت قرار گيرد. لذا 
شايسته است انسان مومن در اين ماه ها بيشتر 
به فکر باش��د تا انديش��ه و اعضای او با گناه و 

معصيت، به مخالفت با خداوند برنخيزد.
w مناسبت های دیگر این روز

گذشته از واقعه دحواالرض، رويدادهای 
ديگ��ری ني��ز در اي��ن روز رخ داده ان��د که 

اهميت آنرا دوچندان نموده اند؛ از جمله:
-مي��الد ش��يخ االنبياء حض��رت ابراهيم 
علی نبينا و آله و عليه السالم، ميالد حضرت 

عيسی مسيح عليه السالم
-خروج رس��ول اک��رم )ص( از مدينه به 
همراه هزاران حاجی به س��وی مکه، به قصد 
حج��ئ الوداع. در روايتی نيز آمده اس��ت که 

قائم )عج( در همين روز قيام خواهد کرد.
w اعمال شب و روز دحو االرض

-روزه: يکی از آن چهار روز اس��ت که در 
تمام سال بفضيلت روزه ممتاز است. در روايتی 
روزه اش مثل روزه هفتاد سال است و در روايت 
ديگر کفاره هفتاد سال است و هر که اين روز 
را روزه بدارد و شبش را به عبادت بسر آورد از 
برای او عبادت صد سال نوشته شود و از برای 
روزه دار اين روز هر چه در ميان آسمان و زمين 
است استغفار کند و اين روزی است که رحمت 
خدا در آن منتش��ر گرديده و از برای عبادت و 
اجتماع به ذکر خدا در اين روز اجر بس��ياری 
است و از برای اين روز به غير از روزه و عبادت 

و ذکر خدا و غسل دو عمل وارد است.
-نماز: نمازی که در کتب ش��يعه روايت 

شده است.
آن دو رکعت اس��ت در وقت چاش��ت در 
ه��ر رکعت بع��د از حمد پنج مرتبه س��وره و 
الشمس بخواند و بعد از سالم نماز بخواند »ال 
َة ِإال ِباللهَِّ اْلَعِلیِّ اْلَعِظیِم پس دعا  َح�ْوَل َو ال ُقوهَّ
کند و بخواند َیا ُمِقیَل اْلَعَثَراِت َأِقْلِنی َعْثَرِتی 
َع�َواِت َأِجْب َدْعَوِتی َیا َس�اِمَع  َی�ا ُمِجیَب الدهَّ
اْلَْصَواِت اْسَمْع َصْوِتی َو اْرَحْمِنی َو َتَجاَوْز َعْن 

َئاِتی َو َما ِعْنِدی َیا َذا اْلَجالِل َو اْلِْکَراِم.« َسیِّ

دحـواالرض
روزی که خداوند به جهان حیات بخشید

نخستین 
سرزمینی 

که در 
روز دحو 

االرض 
سر از آب 

برآورد، 
مکه بود

مـــــــعارف        استفتاء



بخش نخس�ت/ بعضًا سارقين تلفنهای همراه در حرمين شريفين منتظرند 
تا توس��ط زائرين از آنها خواسته شود با گوش��ی موبايل زائر از آنان عکس 
بگيرند و س��ارقين به محض دريافت گوش��ی از محل متواری می شوند و 

گوشی شما را با خود می برند.
w وظيف��ه کارکنان و خدمتگزاران ، پليس و مأموران انتظامی مس��تقر 
در حرمين ش��ريفين خدمت به زائرين بيت اله الحرام و حرم مطهر پيامبر 

اکرم)ص( است. با آنها همکاری کنيد.
w حجاب مرس��وم ، رسمی و تعريف شده در عربستان برای زنان چادر 
س��ياه با روبند است. زائرين ساير کشورها نيز هرکدام حجابی تعريف شده 
که عمومًا شامل چادرهای نيمه و پيراهن های گشاد و بلند است، پوشش 
مانتو و ش��لوارهای نس��بتًا جذب بدن نه تنها توس��ط زائرين هيچ کشوری 
مورد اس��تفاده قرار نمی گيرد بلکه در اين کش��ور بعنوان لباسی نامناسب 
بوده و نگاه مناس��بی به فرد اس��تفاده کننده اينگونه لباس ها ندارند. پس 
خواهشمند است نهايت دقت را در پوشش خويش بنمائيم و پاسدار حرمت 

کشور اسالمی و حرمت خون شهيدان باشيم. 
w دوي��دن در حرمين ش��ريفين، فرياد زدن و بلن��د بلند صحبت کردن ، 
گذاش��تن قرآن ب��ر روی زمين و يا حمل آن هم��راه کفش که حالت توهين 
محس��وب گردد، اس��تفاده از مهر، قرائت زيارت عاش��ورا، حمل دعای زيارت 
عاشورا، قرائت دعاها بصورت بلند بلند و يا جمعی، خواندن نماز فرادا در زمان 
برپايی نماز جماعت، انداختن آب دهان و يا آشغال در حرمين شريفين، توزيع 
نذورات، کتاب ادعيه، عدم رعايت دس��تورات پليس، استفاده از سجاده هايی 
که منقوش به تصاوير حرم و يا اسامی ائمه)ع( باشد، برداشتن خاک از زمين 
انداخت��ن عريضه و ي��ا گره زدن پارچه، کندن نخ کعبه، اس��تعمال دخانيات، 
برداش��تن اموال ديگران از زمين، باال ب��ردن کفش مقابل ضريح پيامبر)ص(، 

لمس کردن ضريح و يا قبور ائمه بقيع،تبرک نمودن و ...
w بلندکردن کفش در عربس��تان و دیگر کشورهای عربی مذموم است و 
آن را توهین تلقی می کنند. تعداد قابل توجهی از افراد دستگير شده در حرم 
مطهر پيامبر)ص( به دليل در دست گرفتن کفش های خود و باال گرفتن آن 

بوده است.                                                       
ادامه در شماره بعد...

پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
ه��رگاه رمی جم��رات ك��ردی، برای تو 

نوری در قیامت خواهد بود.

نکاتی درباره اقامه نماز

چگونگی نماز جماعت با اهل سّنت در مّكه و مدينه، را فرا بگيرند. زائران 
چون در بدو ورود به  مدينه يا مّكه، در نماز جماعت شركت می كنند و 
آشنا به مسائل نيستند و گاهی دچار سر درگمی می شوند و نكات قابل 

ذكر در اين خصوص عبارت اند از:
الف( در وقت اذان صبح و ظهر تفاوت نظری وجود ندارد و تنها 

اذان مغرب كمی زودتر گفته می شود.
ب( صبح ه��ا پيش از اذان صبح اذانی برای نماز ش��ب گفته 

می شود.
ج( در هر ش��بانه روز يازده اذان و اقامه گفته می ش��ود كه يك 
اذان برای نماز شب و پنج اذان و پنج اقامه نيز برای نمازهای واجب 

يوميه گفته می شود.
د( بين اذان و اقامه معموال چند دقيقه فاصله اس��ت كه زائران 

می توانند نافله يا قرآن بخوانند.
ه  ( در قرائت سوره حمد »بسم اهلل...« را آهسته می گويند.

و( پس از حمد، بخش��ی از قرآن را می خوانند كه گاه سوره 
كامل است و گاه نيست.

ز( گاهی در نماز صبح روز جمعه، امام جماعت پس از حمد، 
س��وره س��جده دار می خواند و پس از آن همگی به سجده رفته 
سپس بر می خيزند و قرائت را ادامه می دهند كه در اين صورت 
زائران پيش از نماز صبح يا بعد از آن � با فاصله � نماز خودشان 

را به صورت فرادی بخوانند.
ح( پس از قرائت ركعت دوم، پيش از ركوع، قنوت نمی گيرند، 
كه زائران نيز قنوت نخوانند، چون مستحب است و در هر حال ترك 

آن اشكال ندارد.
ط( در برخ��ی مواقع، قنوت را پس از ركوع انجام می دهند، كه 
به ج��ای آوردن قنوت به همراه آنان پس از ركوع، مش��كلی پيش 

نمی آورد.
ی( در حال قرائت، بيشتر اهل سّنت، دست بسته نماز می خوانند 
كه پيروان مكتب اهل بيت نبايد مانند آنان دست بسته به نماز بايستند.

ك( نمازگزاران پس از اتمام حمِد امام جماعت، »آمين« می گويند 
كه نبايد گفته شود؛ می توانند »اْلَحْمُد لِلهِّ َربِّ اْلعاَلِمیَن« را آهسته 

بگويند.
ل( پ��س از ركوع توّقف طوالنی دارند كه نمازگزارن نيز بايد 
مراع��ات كنند و با عجله به س��جده نروند، بلك��ه منتظر تكبير 

مكّبر باشند.
م( پس از دو س��جده، بدون جلسه استراحت می ايستند كه 

بايد جلسه استراحت به جای آورند، هرچند بسيار كوتاه.
ن( برخی از اهل سّنت هنگام خواندن تشّهد، انگشت سبابه را تكان 

می دهند كه اين كار لزومی ندارد.
ص( برخی از مذاهب اهل س��ّنت، بع��د از نماز صبح و نماز 
عص��ر، خواندن نماز مس��تحب را جاي��ز نمی دانند، ل��ذا تذّكر 
داده ش��ود ك��ه در آن وقت نافله نخوانن��د و چنانچه نماز صبح 
نخوانده اند يا به فتوای مرجعش��ان بايد مجدداً بخوانند، جابجا 

شده و با فاصله بخوانند.
ع( پس از نماز جماعت مسجد الّنبی و مسجد الحرام، كمی 
صبر كنند، تا اگر اعالن شد كه نماز مّيت خوانده می شود، نماز 
مّيت بخوانند و بالفاصله پس از نماز جماعت مشغول نماز ديگر 

نشوند و محّل خود را ترك نكنند.

حجه االسالم محمد حسین فالح زاده آنچه زائران باید بدانند
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بلندکردن 
کفش در 
عربستان 
و ديگر 
کشورهای 
عربی مذموم 
است و آن 
را توهین 
تلقی 
می کنند

زائرين گرامی توجه فرمايند که در قواعد عرفی عربستان برداشتن 
هرگونه شی از زمین که متعلق به شما نیست ممنوع است و در صورت 
مشاهده پلیس )چه حضوری و يا چه از طريق دوربین های مداربسته( 

اين عمل موجب بازداشت فرد می شود. فلذا دقت فرمائید در حرمین 
شريفین از برداشتن هرگونه شی و يا پول و ... که متعلق به شما نیست 

اکیدًا خودداری فرمائید.

راهـــــــــــــــــنما



امام صادق  )ع( فرمودند: 
دعای س��ه گروه مس��تجاب اس��ت : حج گزاران ، پ��س ببیند كه چگونه ب��ه خانواده آنان رس��یدگی می كنید و 
جنگجویاِن در راه خدا ، پس بنگرید كه چگونه به خانواده او سركش��ی می كنید و بیمار ، پس او را خش��مگین 

و افسرده نكنید .

به منظور بهره برداری زائران از فضای معنوی و تسهیل 
شرکت در نمازهای جماعت بیت اهلل الحرام، سازمان 

حج و زیارت با شرکت های معتبر حمل و نقل عربستان 
زیرنظر سندیکای مربوطه قرارداد جابجایی حجاج بین 

هتل ها تا حرم و بالعکس را برای مدت زمان حضور 
زائران در مکه مکرمه منعقد می نماید.  بدیهی است 
پراکندگی محل اسکان حجاج و شیب آماری زمان 
ورود و خروج زائران و در واقع روند حضور زائران 
در هتل های واقع در مناطق مختلف مکه، عوامل 
تعیین کننده تعداد خطوط و تقسیم اتوبوس ها در 

خطوط و برقراری ایستگاه ها جهت سوار و پیاده شدن 
حجاج و مسیرهای حرکت به سمت بیت اهلل الحرام 

می باشند. در اینجا چند نکته مهم و ضروری در ارتباط 
با حمل و نقل درون شهری مکه را تقدیم می نماید:
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1 آیا می دانید؟ در زمان اوج حضور تمام حجاج ایرانی در ش�هر مکه، همه ی 13 خط 
در مسیرهای مشخص تا سه نقطه ایستگاهی در اطراف حرم فعال خواهد شد.

2 زائ�ران در بعض�ی خطوط بص�ورت دو مرحله ای ب�ه حرم منتقل می ش�وند یعنی با 
اتوبوس های ش�ماره دار به یک محوطه ایس�تگاهی موقت می رس�ند و س�پس از آنجا با 

اتوبوس های بدون شماره به سمت حرم حرکت می کنند.
3  کشورهای دیگر نیز در سال های اخیر برای خود شبکه اتوبوس راه انداخته اند و بعضًا 
مثل عراق، ترکیه، اندونزی و . . . در همین مسیرهای ایران قرارگرفته و مشترکًا از خدمات و 
امکانات و فضای یک ایستگاه اطراف حرم بهره  می برند، لذا تعامل با حجاج سایر کشورها و 

بردباری هنگام سوار و پیاده شدن اتوبوس ها ضروری خواهد بود.
4  روزهای جمعه مقررات خاص ترافیکی در مکه وضع می گردد، همچنین در ایام اول تا هشتم 
 ذیحجه بسیاری از مسیرها و خیابان ها مسدود می شود یا یکطرفه شده و تغییر پیدا می کند.
بعالوه سیستم نقل درون شهری ستاد مکه از ششم تا پانزدهم ذیحجه تعطیل می گردد.

5  در اوقات نمازهای جماعت، رفت و آمد اتوبوس ها متوقف می شود، لذا الزم است زائران 
قبل از اذان وارد ایس�تگاه ش�وند و بعد از نماز هنگام خروج از حرم یکساعت صبر کنند تا 

آنچه زائران باید بدانند
حمل و نقل درون شهری

محمدامین پورامیني
w ريشه حجر از كجاست ؟ 

اين مكان با راهنمايي جبرئيل امين، محل نزول 
ابراهيم خليل )عليه الس��الم( و همس��رش هاجر و 
كودك شير خواره اش اسماعيل )عليه السالم( شد و 
به امر الهي خانه و مأواي اسماعيل و مادرش گشت. بر 
طبق نقلي كه شيخ كليني از امام صادق )عليه السالم( 
آورده اس��ت، هنگامي كه اس��ماعيل والدت يافت، 
ابراهيم )عليه الس��الم( او و مادرش را بر االغي سوار 
كرد و با راهنمايي جبرئيل حركت كردند تا به جايگاه 
حجر رسيدند. آنان مقداري غذا و آب به همراه خود 
داشتند. محل كعبه به صورت تپه اي كوچك و تلي از 
خاك سرخ مملو از كلوخ بود، ابراهيم روي به جانب 
جبرئيل كرد و پرسيد: آيا بدين جا ماموريت يافته اي؟ 
در پاسخ شنيد: آري! و بدين سان اينجا خانه اسماعيل 
شد بيش از آنكه نام حجر اسماعيل به خود گيرد. از 
همين روس��ت كه مي بينيم گاهي در روايات از آن 
تعبير به منزل و بيت اسماعيل مي شود؛ مثل روايتي 
كه مفضل بن عمر از امام صادق )عليه السالم( نقل 
كرده است كه: الحجر بیت اسماعیل؛ حجر خانه 
اسماعيل است. اسماعيل در اين خانه پرورش يافت و 

رشد كرد و منشأ آثاري جاويدان شد. 

w دفن شدگان در حجر اسماعیل
1. عده اي از پیامبران

اي��ن مكان مدفن ع��ده اي از پيامب��ران الهي 
است و سرانجام محلي كه به امر خداوند و هدايت 
جبرئيل امين به عنوان خانه اس��ماعيل مشخص 
ش��ده بود، آرامگاه و مضجع ع��ده اي از رادمردان 
متصل به رش��ته وحي خداوندي گردي��د تا از نو 
منشأ نور و هدايت گردد و عنوان آيت پروردگاري 

به خود گيرد و بازتابش جهان را فراگيرد. در پاياِن 
روايتي كه ش��يخ كليني به سندش از معاويه بن 
عمار از حضرت امام صادق )عليه الس��الم( درباره 
حجر اس��ماعيل نقل كرده، چنين آمده است… :  
فیه قبور النبیاء؛ در آن قبرهاي پيامبران است.

2 . مادر اسماعیل
ظاهراً نخس��تين كس��ي كه پيكر او در اين 
مكان به خاك سپرده شده، هاجر مادر اسماعيل 
است و همان گونه كه گفتيم، اسماعيل پس از 
دفن مادر، اطراف آن را س��نگ چين كرد تا زير 
پاي مردم قرار نگيرد. اين كار او شدت عالقه اش 

را به مادر رنج كشيده اش نشان مي دهد. 
3 . اسماعیل

در ق��رآن كري��م دوازده ب��ار ن��ام مب��ارك 
اس��ماعيل ذكر شده است كه ظاهراً به استثناي 
يك مورد آن، طبق يك تفس��ير، ساير موارد در 
حق اس��ماعيل فرزند ابراهيم خليل است و آن 
يك مورد اس��تثنا، درباره اسماعيل صادق الوعد 

است كه در سوره مريم از او ياد شده.
4 . دختران اسماعیل

چند ت��ن از دخت��ران اس��ماعيل، از جمله 
كساني هس��تند كه در حجر اسماعيل به خاك 

حجر اسماعیل در بستر تاريخ

خانه همسایه کعبه



پیامبر خدا )ص( فرمودند:
چهارنفرند كه دعایشان رّد نمی شود، تا آن كه درهای آسمان برایشان گشوده شود ودعایشان به عرش برسد: 

7پدر برای فرزند، ستمدیده بر ستمگر، عمره گزار تا آن كه بازگردد و روزه دار تا آن كه روزه بگشاید. سه شنبه  9 مهر 1392 -   شماره 13
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سپرده شدند. در كافي به نقل از امام صادق 
)عليه الس��الم( روايت ش��ده است: در حجر 
نزديك ركن سوم كعبه )غربي( تني چند از 

دختران اسماعيل دفن شده اند. 

w پیامبر اس�الم  )صل�ی اللهّ علیه و 
آله وسلم( در حجر اسماعیل

تاري��خ صحنه هاي گوناگون��ي را از حضور 
پيامبر بزرگ اس��الم حضرت محمد مصطفي 
)صلی اهلّل عليه و آله وسلم( در حجر اسماعيل 
ضب��ط و نقل كرده اس��ت. در يك نگاه، حجر 
اسماعيل جايگاه او، محل اعالم رسالت، جايگاه 
تالوت قرآن كريم، تريبون سخنراني، عبادتگاه، 
مكان پاسخ دهي به پرسش ها و محل انجام و 
ديده شدن برخي از معجزه هاي پيامبر )صلی 

اهلّل عليه و آله وسلم( بوده است.
w امام�ان )علیهم الس�الم( در حجر 

اسماعیل 
اه��ل بي��ت عصم��ت وطه��ارت )عليهم 
الس��الم( ني��ز هري��ك ب��ا حض��ور در حجر 
اس��ماعيل، از خ��ود صفحات مان��دگار ثبت 
كرده ان��د و اينجا را نه تنه��ا عبادتگاه، بلكه 
مْدرس ودانش��گاه خ��ود قرار دادن��د، كه با 
پاس��خ دهي به پرس��ش هاي پرسش��گران، 

دل هاي دلداگان را به نور حق جال دادند. 

w مناجات امام سجاد)ع( در حجر
حجر اسماعيل يكي از خلوتگاه هاي حضرت 
امام الس��اجدين زين العابدين علي بن الحسين 
)عليه السالم( با خداي سبحان است و اين مكان 
مقدس يكي از جاهاي راز و نياز و گريه اين عبد 

حقيقي با معبود است و آنقدر مناجات حضرت 
امام سجاد )عليه السالم( اهميت دارد كه فرزند 
برومندش قطب عالم امكان، حضرت امام مهدي 
ل  اهللّ  تعالي فرَجه الش��ريف  صاحب الزمان )َعجَّ
توجهي خاص و عنايتي ويژه به آن دارد.  عالمه 
مجلسي از شهيد نقل مي کند كه طاووس يماني 
مي گوي��د: در ماه رجب از كنار حجر گذش��تم، 
ديدم كس��ي است كه به ركوع و سجود مي رود. 
دقت كردم ديدم علي بن الحسين)عليه السالم( 
است، با خود گفتم : خوشا به حالت! مردي صالح 
از اهل بيت نبوت اس��ت، قس��م به خدا كه بايد 
دعاي او را غنيمت شمارم. مراقب احوال او بودم 
تا كه از نماز خود فارغ شد. كف دستان خود را به 

جانب آسمان بلند كرد و گفت: 
»س�یهّدي س�یهّدي و هذه ی�داي قد 

ة، ...« نوب مملوهّ مددتهما إلیك بالذهّ
آق��اي من، اين دس��تان پ��ر از گناه را به 
درگاه��ت باال آوردم، و چش��مانم اميد به تو 
دارد، و كس��ي كه با پشيماني )از كرده خود( 
تو را در حال زار فراخواند، س��زاوار آن است 
ك��ه با لطف و كرمت پاس��خش گويي، آقاي 
من! آي��ا مرا از تيره روزان ق��رار دادي تا كه 
بس��يار بگريم، يا كه از نيكبختان گردانيدي 
تا اميدوار باش��م، آقاي من! آيا اعضاي پيكرم 
را ب��راي زدن گرزه��ا آفري��دي! آي��ا مع��ده 
ودستگاه گوارش��يم را براي نوشيدن حميم 
)ش��راب جهنميان( آفريدي؟ آقاي من! اگر 
بنده اي توان فرار از آقايش را داش��ت اولين 
فرار كننده از درگاهت ب��ودم، ولي مي دانم 
ك��ه تواناي��ي آن را ن��دارم. آق��اي م��ن! اگر 
ش��كنجه ش��دنم بر حكومتت مي افزود از تو 

صبر بر عذاب را مي خواس��تم، ولي مي دانم 
كه بندگ��ي اطاعت كنندگان ب��ر حكومتت 
نمي افزايد، و سركشي معصيت كاران چيزي 

از آن نمي كاهد.
 آقاي من! من كي ام؟ از تو مي خواهم كه 
به فضلت از من درگذري، و بدي مرا بپوشاني، 
و ب��ا كرام��ت از توبيخ و سرزنش��م درگذري. 
خداي من و آقايم! به هنگام مرگ كه بر بستر 
افتاده ام و عزيزانم مرا مي گردانند، برمن رحم 
نما، و به هنگامي كه همسايگان نيكوكار من، 
جسدم را در غسالخانه غسل مي دهند ترحم 
ك��ن و به هنگامي كه نزديكان��م پيكر مرا بر 
مي دارند بر من رحم كن و در آن خانه تاريك 
بر وحشت و غربت و تنهاييم رحم كن، آيا غير 
از موال كسي بر بنده رحم مي كند؟ آن گاه به 

سجده افتاد و فرمود: 
»أع�وذ بك من نار حرهّها ال یطفي، و 
جدیدها ال یبلي، و عطشانها ال یروي« 
بتو پناه مي برم از آتش��ي كه گرمايش 
خام��وش نمي ش��ود، و ت��ازه اش از بين 
نمي رود، و تشنه اش س��يراب نمي گردد. 
آن گاه گونه راس��ت خود را بر زمين نهاد 

و فرم��ود: 
»الله�مهّ ال تقلهّب وجهي في النار بعد 
تعفیري و س�جودي لك، بغیر منٍّ منهّي 

 » علیك، بل لك الحمد والمنهّ عليهّ
خدايا، پس از آنكه صورتم براي تو سر 
به خاك نهاد و خاك آلود ش��د، ديگر اين 
صورت را در آتش مسوزان، بدون آنكه من 
هيچ منتي بر تو داش��ته باش��م، بلكه تمام 

منت از آِن تو بر من اس��ت. 

حجر خانه 
اسماعیل 

است. 
اسماعیل در 

اين خانه 
پرورش 
يافت و 

رشد کرد 
و منشاء 
آثاری 

جاويدان 
شد

راحت تر بتوانند از اتوبوس ها و ایستگاه ها استفاده نمایند. خصوصًا که 
ترک حرم در زمان برگزاری نماز موجب وهن اس�ت و بازتاب نامطلوب 

دارد.
6  اتوبوس ه�ای نق�ل دورن ش�هری فق�ط در مس�یرهای تعیین 
 ش�ده ت�ردد می نماین�د و در ایس�تگاه های معی�ن توق�ف دارن�د.

7  زائ�ران بعضی هتل ها در صورت طی ک�ردن یک فاصله اندک 
می توانن�د از چند خط دیگر هم اس�تفاده کنند که مدیر کاروان در 

این مورد راهنمایی خواهد کرد.
8  رانندگان وظیفه حمل بار و وس�ایل زائران را ندارند. همچنین 
زائران باید هنگام پیاده شدن مراقب وسایل شخصی و کیف دستی 

خود باشند و مراعات حال سالمندان را بنمایند.
9  تردد س�رویس ها در زمان تغییر نوبت کاری رانندگان در ساعت 

9:30 صبح و 9:30 شب به مدت 30 دقیقه قطع خواهد شد.
10  نشانی هتل های زائران در پشت کارت آنها درج گردیده و ضروری 

است در طول سفر کارت شناسایی خود را همراه داشته باشند.
11  راننده س�رویس ها غیرایرانی و از ملیت های مختلف هستند. 
لذا از هر نوع مواجهه و مباحثه با آنها باید خودداری شود و احترام 

آنها حفظ گردد.
12  در حج س�ال 92 برای انتقال 60 هزار زائر ایرانی 300 دس�تگاه 
اتوبوس درون شهری اختصاص داده شده یعنی به ازای 4 تا 5 نفر یک 

صندلی درنظرگرفته اند. 
13  مس�ئولین و راهنمایان ایرانی مس�تقر در ایستگاه های نزدیک 
هتل ها و اطراف حرم با نوبت بندی بصورت شبانه روزی در خدمت حجاج 
عزیز قرار دارند. بایسته است زائران به راهنمایی های آنان توجه نموده 
و مراقب بهداشت و سالمت و امنیت خود باشند. ضمنًا وقوع حوادث 
احتمالی از قبیل سرقت، تصادف و . . . در محوطه ایستگاه ها و داخل 
اتوبوس ه�ا محتمل خواهد بود. همچنین از هم�راه بردن پول اضافی 

هنگام تشرف به حج خودداری نمایند.



امام سجاد )ع( فرمودند:
كس��ی كه )در غیاب حج گزار( به خانواده واموال حج گزار رس��یدگی كند، 
اجری چون او دارد. تا حّدی كه گویی سنگ های كعبه را لمس كرده است.

پیشوايان 
اسالم به 

پیروانشان 
می فرمايند 

به جای 
دعوت مردم 

با زبان، 
بکوشند تا 

بیشتر با عمل 
خود الگوی 
مردم باشند

استاد حسین انصاریان

خ�بر ح�ج

اجـراي طرح سـاخت پل 
المخنق در مسجدالحرام

عبدالعزي��ز  ب��ن  عبدالرحم��ن 
ام��ور  كل  رئي��س  الس��ديس 
مسجدالحرام و حرم مطهر نبوي 
)ص( از استفاده از طبقه فوقاني 
مطاف معلق در مرحله نخس��ت 
آن در موس��م حج خب��ر داد و 
گف��ت: كار براي اج��راي پروژه 
پ��ل المخن��ق به ط��ول حدود 
400 متر ب��راي افزايش فضاي 
مي��ان تپه صفا و ديوارهاي كاخ 

الضيافه ادامه دارد.
به نوش��ته عكاظ، الس��ديس 
اظه��ار داش��ت: اداره پروژه ه��ا و 
طرحه��اي اداره كل امور حرمين 
شريفين، كار ساخت پل المخنق 
را عم��ال آغاز كرده ت��ا در مدت 

زمان كوتاهي ساخته شود.
ب��ه گفته وي، پ��ل جديد 
مس��جدالحرام  نخس��ت  طبقه 
را تحت پوش��ش قرار مي دهد 
به طوري كه از س��مت صحن 
س��اختمان  نزدي��ك  ش��رقي 
الموثوقي��ه آغ��از مي ش��ود به 
ط��وري كه منف��ذ اول پل از 
پله ه��اي ارق��م ودومين منفذ 
از تپ��ه صفا و س��ومين منفذ 
اس��ماعيل  ب��اب  منطق��ه  از 
آغاز و در پ��ل اجياد به پايان 

مي رس��د.
كه  كرد  اش��اره  الس��ديس 
اي��ن پ��روژه با ه��دف افزايش 
فض��اي المخنق اجرا مي ش��ود 
كه بين تپه صف��ا و ديوارهاي 

كاخ الضياف��ه ق��رار دارد.
در  اكنون  كار  افزود:  وي 
ادامه  ط��رح  نخس��ت  مرحله 
از س��امانه  بخش��ي  كه  دارد 
به  عاب��ران  پل ه��اي  ش��بكه 
ش��مار م��ي رود ك��ه مطالعه 
كردن  مرتب��ط  در خص��وص 
مس��جدالحرام  طبقات  به  آن 
امي��د  و  مي ش��ود  انج��ام 
مي رود س��اخت اي��ن پل در 
پايان  به  زم��ان  نزديك ترين 
ح��ج  موس��م  در  و  برس��د 
امس��ال مورد اس��تفاده قرار 

گي��رد.
از  همچني��ن  الس��ديس 
سرويس��هاي  ش��دن  آم��اده 
وضوخانه ه��اي  و  بهداش��تي 

جدي��د خب��ر داد.
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w شیوه های صحیح امر و نهی
ب�ه�ت�ري�ن روش��ها در امر به معروف و نهی از 
منكر، روش��هايی اس��ت كه اوليای الهی در ارشاد 
و راهنماي��ی مّلتها به كار گرفته و به وس��يله آن 
توانس��ته ان��د از مردم��ی با بدتري��ن خصوصّيات 
اخالق��ی و اجتماعی ، انس��انهايی ارزش��مند و با 

فضيلت بسازند. اهم اين روشها عبارتند از:

w هماهنگی در گفتار و عمل
ي�ك���ی از ب�دي�ه���ی ت�ري���ن اص�ول��ی ك�ه 
ب�اي�س�ت�ی در ام�ر ب�ه م�ع�روف و ن�ه�ی از م�ن�ك�ر 
م���ورد ك�م�ال دّقت و توّجه قرار گيرد، اين اس��ت 
كه ش��خص آمر و ناهی بايد ابت��دا خود به آنچه امر 
می ك�ن�د، ع�م���ل ك�ن�د و از آن�چ�ه ن�ه�ی م�ی 
ك�ن�د، ب�پ�ره�ي�زد. ك�س�ی ك�ه خ�ودش رغ�ب�ت�ی 
ب�ه ك�س���ب فضايل ندارد و از رذايل نيز كم و بيش 
روی گردان نيست ، چگونه می تواند از ديگران توّقع 
داشته باش��د كه به امر او، فضيلت كسب كنند و با 

نهی او از رذيلت پرهيز نمايند؟
ذات نايافته از هستی بخش

تواند كه شود هستی بخش ؟
برای اينكه كالم و نصيحت انس��ان در ش��نونده 
مؤ ّثر واقع ش��ود و او س��خن آدمی را به گوش جان 
ب�ش�ن�ود و آن را ب�ه ك�ار ب�ن�دد، ش�اي�س�ت�ه اس�ت 
ق���ول و ف�عل آمر و ناهی با هم هماهنگی داش��ته 
باشد. به همين جهت قرآن كريم ، در آيه ای نخبگان 

بنی اسرائيل را مورد نكوهش قرار می دهد كه :
آی�ا م�ردم را ب�ه ن�ی�ك�ی دع�وت م�ی 
ك�ن�ی�د و خودت�ان را فراموش می نمایید؛ 
با اینكه ش�ما كتاب آس�مانی )تورات ( را می 

خوانید؟ چرا نمی اندیشید؟

ت�و گ�وي�ی ك�ه دع�وت م�ردم ب�ه ك�ار ن�ي�ك 
و م�ن�ع آن�ان از ك�ار زش���ت ، اگ�ر ب�ا ع�مل آمر 
و ناهی هماهنگ نباش��د، نه تنها با ايمان به كتب 
آس��مانی نمی س��ازد، بلكه عاقالنه نيز نيست . و 
نيز در آيه ای عتاب آميز برخی از مؤ منان س��اده 

انديش را مخاطب ساخته ، می فرمايد:
ای كسان�ی ك�ه ايمان آورده ايد! چ�را سخنی 
م��ی گوي�ي�د كه عمل نمی كنيد؟ پ�ي�ش���وايان 
بزرگ��وار اس��الم ني��ز در اي��ن مق��ام هم��واره به 
پيروانش��ان تذّكر می دادند كه ب��ه جای دع�وت 
م�ردم ب���ا زب�ان و س���خ�ن ، ب�ك�وش���ن�د ت�ا 
ب�ي�ش���ت�ر ب�ا عمل خود الگوی مردم باشند، چرا 

كه )دو صد گفته چون نيم كردار نيست .(
امام صادق عليه السالم در اين باره می فرمايد:

با غیر زبانتان ، مردم را به سوی نیكیها فرا 
خوانید.

استاد شهيد، مطهری در اين باره می گويد:
)هر مصلحی اّول بايد صالح باش��د، تا بتواند مصلح 
باش��د. او بايد برود پيش و به ديگران بگويد، پشت سر 
من بياييد! خيلی فرق است ميان كسی كه ايستاده و به 
سربازانش فرمان می دهد: برو پيش! من اينجا ايستاده 
ام ! و كس��ی كه خودش جلو می رود و می گويد: من 
رف�ت�م ، ت�و ه�م پ�ش�ت سر من بيا. انبيا و اوليای الهی 
هميش��ه می گويند: )ما رفتيم (. پيغمبر اس�الم اگ�ر 
در آن�چ�ه دس�ت�ور م�ی داد، اّول خ�ود پ�ي�ش�ق�دم 
ن�ب�ود، م�ح�ال ب���ود دي�گ�ران پ�ي�روی ك�نند؛ اگر 
می گفت نماز و نماز ش��ب ، خودش بيش از هر كس 
ديگر ع�ب�ادت م�ی ك�رد . اگ�ر م�ی گفت ان�ف�اق در راه 
خ�دا و گ�ذش�ت و اي�ث�ار، اّول كس�ی كه ايثار می كرد، 
خ�ودش ب�ود...اگ�ر می گفت جهاد فی سبيل اهلّل ، در 

جنگها اّول خود جلو می رفت ....(

آیین دعوت به نیکی 
و دوری از بدی

اسالم بی تفاوتی انسان در برخورد با 
اعمال ديگران را نمی پسندد و هركس 
را به فراخور توانايی و نفوذ كلمه اش 

در ارتباط با آنچه از ديگران سرمی زند؛ 
مسؤول می داند. اين دستور و معیار كلهّی، 

بر آداب معاشرت اسالمی نیز حاكمیهّت 
دارد؛ به اين معنا كه هر مسلمانی وظیفه 
دارد، از فرصت های به دست آمده در 

معاشرت و همنشینی با ديگران � هر چند 
تی كوتاه � در جهت انجام فريضه  برای مدهّ
امر به معروف و نهی از منكر، استفاده كند.



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
بدان كه عمره، همان حج اصغر است و یك عمره، بهتر 
از دنی��ا و آنچه در آن اس��ت. و یك حج، بهتر از عمره 

است.
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با بهزاد احمدی سرپرست کاروان نور

کاروانی که سوغاتش نور است
 بهزاد احمدی سرپرست کاروان راهیان نور در حج تمتع 

امسال است. او معتقد است کاروان نور ظرفیتی بیش از آنچه 
تا کنون ديده شده دارد که در صورت توجه بیشتر فعال 

خواهد شد. 

حضور حجاج ایراني
در عرفات، ۲۲ مهر ماه

رييس س��ازمان ح��ج و زيارت گف��ت: حجاج 
ايراني 22 مهر ماه جاري مصادف با هشتم ذي 

الحجه در صحراي عرفات حضور مي يابند.
»س��عيد اوحدي« گفت: در حج امس��ال، 
۹5 ه��زار متر مربع از فض��اي صحراي عرفات 
 ب��ه حج��اج ايران��ي اختص��اص يافته اس��ت.
معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي اضافه كرد: 
در حج امس��ال براي نخستين بار در 30 سال 
گذشته، خيمه هاي حجاج ايراني در عرفات و 
منا با 24 هزار تخته فرش، مفروش مي شود تا 
زائران ايراني ديگر روي زيلو استراحت نكنند.

اوحدي به اختصاص يخچال فريزر ايستاده 
براي خيم��ه هاي حجاج ايراني در ايام عرفات 
اش��اره كرد و گفت: طبق برنامه ريزي صورت 
گرفته 250 يخچال فريزر ايس��تاده بين خيمه 
هاي حجاج ايراني در عرفات توزيع خواهد شد.
ريي��س س��ازمان ح��ج و زي��ارت ام��كان 
دسترسي حجاج ايراني به پريز برق براي شارژ 
گوش��ي تلفن هاي همراه و اس��تقرار كولر در 
خيم��ه هاي من��ا را از ديگر امكان��ات در نظر 
گرفته شده براي زائران ايراني حج ۹2 در ايام 

عرفات و منا عنوان كرد.
اوحدي درباره تالش هاي س��ازمان حج و 
زيارت براي نهايي كردن بخشي از قراردادهاي 
مسكن حج و عمره آتي قبل از ايام تشريق حج 
امس��ال گفت: كارگروه مسكن در حال رايزني 
و انجام مذاكرات الزم با طرف سعودي است و 
اميدواريم تا قبل از آغاز ايام تشريق حدود ۹0 
درصد از قراردادهاي مسكن حج و عمره سال 
آينده نهايي شود. به گفته رييس سازمان حج 
و زيارت تا كنون بيش از 3۹ هزار زائران ايراني 
حج ۹2 عازم س��رزمين وحي شده اند و تا روز 
18 مه��ر ماه همه 64 هزار زائر ايراني حج ۹2 

عازم سرزمين وحي مي شوند.

سـایت اطالع رسـاني هواپیمایي حج 
راه  اندازي شد

هواپيمايي جمهوري اس��المي اي��ران )هما( در 
راستاي خدمت رساني به حجاج و خانواده هاي 
آنان، سايت اطالع رساني حج را راه اندازي كرد.

ب��ه گ��زارش پاي��گاه اط��الع رس��اني حج، 
هموطنان براي كس��ب اطالعات پروازهاي حج 
haj.iranair.com با مراجع��ه به وب س��ايت

اطالعات تمام پروازهاي حجاج را در زمان رفت و 
برگشت مشاهده كند. همچنين در ايام بازگشت 
پروازهاي حج تمتع هموطنان مي توانند با وارد 
كردن نام و نام خانوادگي زائر و يا درج ش��ماره 
كاروان، ن��ام مدير كاروان، ش��هر مح��ل اعزام، 

اطالعات پرواز زائر مورد نظر را دريافت كنند.

خـــــــــبر حـــج گــــــزارش

سابقه حضور کاروان نور در حج تمتع به چه زمانی بر می گردد؟
بيش از دو دهه اس��ت که از عمر کاروان نور می گذرد اما در س��ال های اخير ش��کل بهتری پيدا 
کرده؛ هم به لحاظ نحوه انتخاب قاريان برای اعزام هم به لحاظ کيفيت و کميت و هم به لحاظ برنامه 

ريزی هايی که برای فعاليت های قاريان در عربستان صورت می گيرد. 
ساز و کار اعزام قاریان به سرزمین وحی چگونه است؟

در کاروان راهيان نورهم قاريان ممتاز بين المللی حضور دارند هم قاريان برتر کشوری و استانی 
که از گروه دوم هر س��ال برای انتخاب نفرات برتر جهت اعزام به س��رزمين وحی  آزمونی گرفته می 

شود. يکی از چهره های قرآنی نيز هر سال به عنوان سرپرست کاروان را  همراهی می کند.
معموال در کاروان نور چند قاری حضور دارند؟

امس��ال متناس��ب با کاهش تعداد حاجيان؛ در کاروان نور هم حداقل تعداد حضور دارند که بالغ 
بر 20 نفر می شود.

کاروان نور در ایام حج چه می کند؟
تاکي��د م��ا  بر حض��ور قاريان در مي��ان حجاج ايرانی وحتی غير ايرانی اس��ت. چ��ون آن ها هم 
مراجعاتی به ما دارند. قاريان ما در جلسات مهم عمومی برای تالوت قرآن حضور دارند. البته دوست 
داريم در فضاهای متبرکه جلس��ات تالوت قران داش��ته باشيم اما متاسفانه زمينه برای اين کار فعال 
به طور کامل فراهم نيس��ت که اميدواريم با فعاليت های ديپلماس��ی قرآنی بين دو کش��ور ايران و 

عربستان اين مشکل حل شود.
شما بار اول است که به حج مشرف می شوید؟

بله.
.این سفر را چطور دیدید؟

اين روزها قطعا در ش��مار عمر ما حس��اب نمی شود. آدم نمی داند چطور بايد ازاين روزهای 
زودگ��ذر اس��تفاده کن��د. حج را با هيچ کلمه و واژه ای نمی ش��ود توصيف کرد. س��عی می کنم 
صب��ح ها قبل از نماز صبح يا هنگام نماز مغرب يا س��اعات آخر ش��ب در حرم نبوی حضور پيدا 
کنم. در اينجا انس��ان اوج غربت ائمه را مش��اهده می کند.  اميدوارم روزی بيايد که مردم مزار 
ش��ريف ائمه را راحت زيارت کنند. هر وقت به حرم نبوی مش��رف می شوم و روبروی قبر شريف 
می ايس��تم  و س��الم می دهم احس��اس می کنم ک��ه در مقابل مدفن مطه��ر حضرت زهرا)س( 

ايس��تاده  ام و س��الم می دهم.
چه پیشنهادی برای بهتر شدن فعالیت های کاروان نور دارید؟

در کاروان نور چهره های شناخته شده قرآنی حضور دارند  پيشنهاد من اين است که صدا و سيما 
پوشش بهتری به فعاليت های اين کاروان بدهد. همچنين پيشنهاد می کنم در صحن های مقدسه 
يا در همين بعثه مقام معظم رهبری تالوت ترتيل هم انجام شود. دوستی می گفت يک دهه عکس 
و تصوير از کاروان های قرآنی وجود دارد که کمتر کسی آن ها را ديده ما پيشنهاد داديم آن را جمع 

و ضبط کنند تا ديگران هم آن را ببينند.
مردم ما قرآن دوس��ت هس��تند و اعضای کاروان را هر جا که ببينند محبت می کنند. اگر حجاج 
 قبل از اعزام آش��نايی بيش��تری با کاروان پيدا کنند توقع و مطالبه آن ها هم از ما بيشتر خواهد بود. 
جای خالی همايش هايی با موضوع قرآن و حج که انديشمندان و قاريان جهان اسالم در  آن حضور 

داشته باشند و نوعی تعامل قرآنی بر اساس آن شکل بگيرد هم خالی است.



آمار مراجعان به پزشکان و دندانپزشکان مرکز پزشکی حج
به گزارش س��تاد خبری حج 92، بر اس��اس اعالم مرکز پزش��کی حجاج 
ایران��ی، تا روز ش��نبه شش��م مهرماه 1392، 630 نف��ر از حجاج برای 
درم��ان به پزش��کان متخصص و 100 نفر به دندانپزش��کان این مرکز 

مراجعه داشته اند.

وزير امور اقتصادی و دارايی در مراسم توديع و معارفه معاون 
حقوق��ی و امور مجلس اين وزارتخان��ه بر ضرورت وحدت، 
همدلی و صميميت بين دولت، مجلس و کليه ارکان نظام 

برای پيشبرد اهداف کشور تأکيد کرد.
علی طيب نيا در اين مراس��م با بيان اين مطلب اظهار 
کرد: دول��ت تالش می کند از مجموع��ه تخصص و دانش 
کشور در جهت اتخاذ راه حل های منطقی و منسجم برای 

حل مشکالت و معضالت اقتصادی کشور استفاده کند.
وی ب��ا تأکيد ب��ر حرکت در مس��ير تعال��ی انقالب 

اس��المی گفت:در س��فر اخير رييس جمهور و تس��هيل 
 شرايط خارجی، روزنه های اميد زيادی فراهم شده است.
طي��ب نيا اف��زود: آرامش بازار ارز، رون��د نزولی قيمت و 
ثب��ات در بازار ارز، روند نزولی ن��رخ تورم نقطه ای، مهار 
رش��د نقدينگی و منفی شدن رش��د پايه پولی، مجموعًا 

نشانه های مثبتی در اقتصاد است.
وی تصري��ح کرد:بايد بج��ای تخاصم، مس��ايل را با 
همراه��ی و همکاری مجلس ب��ه پيش ببريم و اين برای 

کشور بسيار مفيد است.

ظهور نشانه هایی مثبت در اقتصاد کشور

خبر های کوتاه

تورم نقطه ای نزولی شد
مرک��ز  گ��زارش  اس��اس  ب��ر 
در  ت��ورم  نرخ  اي��ران،  آم��ار 
ج��اری  س��ال  ش��هريورماه 
36 درص��د رس��يد ک��ه  ب��ه 
تورم  ب��ه  نس��بت  0/۹ درصد 
مردادم��اه افزايش دارد. تورم 
ش��هريورماه  در  هم  ای  نقطه 
ب��ا 1/4 درص��د کاه��ش ب��ه 

38/4 درصد رس��يد.
 دولت بیش از ۲ برابر سال 
گذشـته از كشاورزان گندم 

خرید
س��خنگوي مدير پ��روژه خريد 
تضمين��ي گندم بانك س��په با 
بيان اين كه نرخ مصوب 800 
تومان براي هر كيلوگرم گندم 
در س��ال زراعي ج��اري تاثير 
بس��زايي بر خريد اين محصول 
از س��وي دولت داش��ته است، 
توليدي  گن��دم  مي��زان خريد 
كش��ور از س��وي دول��ت را در 
برابر  س��ال زراعي ج��اري دو 

اع��الم ك��رد.
اف��زود:  داراي��ي  محس��ن 
چهار  ح��دود  تاكنون  دول��ت 
۹00 هزارتن گندم  ميليون و 
كش��ور  كل  گندم��كاران  از 
اي��ن  خري��داري ك��رده ك��ه 
ميزان نس��بت به سال گذشته 
افزاي��ش  براب��ر   2 از  بي��ش 

داش��ته اس��ت. 
وي مي��زان خريد گندم از 
را در سال گذشته  كشاورزان 
2 ميلي��ون و 46 ه��زار تن به 
ريال  ميليارد  ه��زار   ۹ ارزش 

اع��الم ك��رد.
پیشـنهاد کمیتـه امداد به 
ایجاد  برای  جمهور  رییس 
شـغلی اقشـار  فرصتهای 

ضعیـف
سرپرس��ت  ن��واری  ا حس��ين 
خمينی  ام��ام  امداد  کميت��ه 
پيش��نهاد  و  تهي��ه  از  )ره( 
بر  مبنی  ام��داد  کميته  طرح 
ايج��اد و مديريت 500 هزار 
اقش��ار  برای  ش��غلی  فرصت 
تحت  غي��ر  جامع��ه  ضعي��ف 
مش��اغل  زمينه  در  حماي��ت 
خ��رد و خانگی ب��ه ويژه در 
رئيس  ب��ه  روس��تاها  س��طح 

جمه��ور خب��ر داد.

10

رعایت قوانین راهنمایي و رانندگي
 واجب شرعي است

يک��ی از مراج��ع تقلي��د ش��يعيان رعاي��ت قوانين 
راهنماي��ي و رانندگ��ي در نظام اس��المي را واجب 
شرعي عنوان کرد.  آيت اهلل عبداهلل جوادي آملي در 
ديدار فرمانده انتظامی استان قم و نماينده مردم قم 
در مجلس گفت: رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي 

در نظام اسالمي واجب شرعي است.
اين مفس��ر بزرگ قرآن کريم در ادامه خواس��تار 
حمايت و پوش��ش گسترده رسانه اي از فعاليت هاي 
فرهنگ��ي به خصوص فرهنگ س��ازي ب��راي رعايت 

قوانين راهنمايي و رانندگي توسط همه اقشار شد.

کاهش 9 درصدي قیمت مسکن
 طي سه روز گذشته

مصطفي قلي خس��روي رئيس اتحاديه امالک 
کش��وري با بي��ان اينکه ۹ درص��د از حباب باقي 
مان��ده از افزايش قيمت مس��کن در حال کاهش 
است، گفت: در س��ال ۹1 جهش قيمتي در بازار 
مس��کن ايجاد شده و حباب 20 درصدي تشکيل 
ش��ده بود که در حال حاض��ر اين حباب در حال 

کاهش اس��ت.
همچني��ن طي س��ه روز گذش��ته ۹ درصد از 
حباب بازار مس��کن کاهش چش��مگيري داش��ته 

است.
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25 ذیقعده 1434

حاج آقاالیاس الذهبی � گلریزی 100538998270الی11
رمضان پورشوکاویقربانعلیراشد یزدی

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

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

چهارشنبه 92/7/10

 26 ذیقعده

حاج آقامراج طیبه � امیر خانلو 100538997206الی11
مطیعینباتیقربانعلیراشد یزدی

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

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

پنجشنبه 92/7/11

 27 ذیقعده

حاج آقارویال مکارم � جوادی 100538997218الی11
رمضان پورشوکاویقربانعلیراشد یزدی

دعای پر فیض کمیل ابن زیاد � بین الحرمین

جمعه 92/7/12

 28 ذیقعده

مطیعیپورزرگریقربانعلیدعای ندبههتل قصر الدخیل � بعثه مقام معظم رهبری7   الی 8:30

رضوانیدعای ندبهالصافیه الیاس � عباس زاده 70538997353 الی 8:30

رمضان پور شوکاویقربانعلیراشد یزدیالصافی بالزا � جفت کار 14:300538997204الی15:30

رمضان پورقربانعلیراشد یزدیبعثه - شب شهادت امام جواد )ع(21:30

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



5 تا 8 دقیقه ؛ مدت زمان رسیدن 
آمبوالنس بر بالین زائران بیمار 

تشکیل کمیته 5 نفره بررسی تحقق بودجه سال 
9۲ در مجلس

کمیته ای 5 نفره در کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی برای بررسی میزان تحقق قانون بودجه 

سال 92 تشکیل شد.

ه�ای  تایمز:ش�رط  w نیوی�ورک 
آمریکا برای حذف تحریم، ایران 

را دچار شوک می کند
w قرارداد اجاره مس�کن 2 ساله 

می شود

w س�یمور ه�رش: ی�ک کلمه از 
روایت کش�ته ش�دن ب�ن الدن 

راست نبود

w وزی�ر کار:اش�تغال 3 میلیون 
کارگ�ر خارجی در ایران /افاغنه 

بروند به دردسر می افتیم!

w روحانی علت س�فر نتانیاهو به 
نیویورک

خارج�ه  وزارت  w س�خنگوی 
آمریکا:خواس�تار لغ�و تحریم ها 

هستیم

نظارت  w وزیربهداشت:تش�دید 
بر سالمت مواد غذایی و دارویی

w قایقرانی ایران قهرمان آسیا شد

wورود 20 میلیون گردشگر برای 
سال 98

w س�رعت اینترن�ت ]در ایران[، 
رویایی می شود

11

جان کری:
 ایران می تواند غنی سازی کند

وزي��ر خارجه آمريکا ب��ا ابراز خوش��بينی برای 
دستيابی به توافق هسته ای با ايران ظرف 6 ماه 
گفت: حصول اين توافق ممکن اس��ت به بهبود 

روابط با تهران بينجامد.
ج��ان کری وزير خارج��ه آمريکا گفت؛ توافق 
درباره برنامه هس��ته ای ايران می تواند به سرعت 
حاص��ل ش��ود و اين موض��وع می توان��د به طور 
دراماتيک��ی ب��ه بهب��ود روابط تهران-واش��نگتن 
بينجامد. و ايران می تواند غنی سازی را ادامه دهد.

 بررسی برقراری
 پرواز مستقیم ایران - آمریکا

سرپرس��ت ش��ورای عالی امور ايرانيان خارج از 
کش��ور نتايج دي��دار رييس جمهور ب��ا ايرانيان 
مقيم نيويورک را بس��يار خ��وب ارزيابی کرد و 
افزود: تس��هيل رف��ت و آمد و ارتب��اط ايرانيان 
مقيم خارج به کشور يکی از محورهای سخنان 
رييس جمهور بود. وی گفت: ايشان در راستای 
رفع مش��کالت رف��ت و آمد هموطن��ان مقيم 
آمريکا، دستور بررس��ی چگونگی برقراری خط 
پرواز مستقيم بين ايران و آمريکا را صادر کرد. 
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کیهان 

خراسان

آفرینش

شرق

جمهوری 
اسالمی

جام جم

سیاست 
روز

تهران 
امروز

قانون

رئي��س بيمارس��تان خاتم االنبياء که بازرس ويژه رئي��س جمعيت هالل احمر در حج 
امس��ال اس��ت، از تاکيد دکتر محمد فرهادی رئيس جمعيت هالل احمر برای ارتقای 
س��طح خدمت رسانی پزش��کی و بهداش��تی به زائران ايرانی در حج خبر داد و گفت: 
دکتر فرهادی تاکيد کرد در ارائه خدمات پزش��کی مورد نياز زائران کم کاری نشود و 
خدمات پزشکی در س��طحی که شايسته هر هموطن ايرانی است به زائران کشورمان 

در حج ارائه شود. 
دکتر پيرحسين کوليوند در گفتگو با خبرنگار ستاد اطالع رسانی حج ۹2، با بيان 
اينکه هر س��ال وضعيت خدمت رسانی در حوزه پزشکی نسبت به گذشته ارتقا داشته 
است، گفت: سنگر اول خدمت رسانی در حوزه پزشکی به زائران در حج ۹2، پزشکان 
مجموعه هس��تند که بار اصلی درمان زائران و نظارت بر وضعيت بهداشتی اقامتگاهها 

و توزيع غذا بين زائران را به دوش می کشند.
وی با بيان اينکه فعاليت مطب های مس��تقر در اقامتگاه های زائران کش��ورمان به 
صورت شبانه روزی است، گفت: زائران در هر زمان از شبانه روز که به خدمات پزشکی 

نياز داشته باشند، پزشکان مجموعه ها در خدمتشان هستند.
دکتر کوليوند با تاکيد بر ارتقای س��طح برنامه ريزی پزش��کان مجموعه، به حضور 
پزش��کان زن در مطب های مجموعه های محل اس��تقرار زائران ايرانی اش��اره کرد و 
گف��ت: بي��ش از 50 درصد زائران کش��ورمان در حج ۹2، زن هس��تند. زائران زن در 
س��الهای گذش��ته برای اموری نظير تزريقات و پانس��مان و بيماری های خاص زنان 
مشکل داشتند اما امسال که اکثر مجموعه ها از حضور پزشک زن بهره مند شده اند، 

اين مشکالت رفع شده است.
وی در اش��اره ب��ه اولين های پزش��کی حج در س��ال ۹2، به ايج��اد محيط کامال 
محافظت شده در منا برای معاينه زائران بيمار اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته، 
پزش��کان مجبور بودند در جمع اعضای کاروان اموری نظير تزريقات يا معاينه را برای 
زائ��ر بيمار انجام دهند. اما امس��ال يک چادر ويژه برای رس��يدگی به بيماران در نظر 

گرفته شده تا خلوت زائران بيمار نيز رعايت شود.

بازرس ويژه رئیس جمعیت هالل احمر در حج 9۲ اعالم کرد آمبوالنس های 
مرکز پزشکی حج و زيارت جمعیت هالل احمر در موارد اورژانسی ظرف 5 تا 8 

دقیقه به اقامتگاه محل استقرار زائر نیازمند خدمات اورژانسی می رسد.    

سایت هسته اي فردو هیچ گاه 
تعطیل نخواهد شد

رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجل��س با بيان اين ك��ه اقدامات صورت گرفته در 
سايت هس��ته اي فردو تحت نظارت آژانس بوده و 
شفاف و روشن اس��ت گفت: سايت هسته اي فردو 

هيچ گاه تعطيل نخواهد شد.
عالالدي��ن بروجردي رئيس كميس��يون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس در حاشيه بازديد 
اعضاي اين كميسيون از س��ايت هسته اي فردو با 
اش��اره به هدف اي��ن بازديد به خبرن��گار پارلماني 
باش��گاه خبرن��گاران گف��ت: بازدي��د ام��روز اين 
كميسيون در راستاي سلسله بازديدهايي است كه 
كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
از مراكز مهم و حساس كشور در چارچوب وظيفه 

نظارتي خود انجام مي دهد.   

دکتر کولیوند 
با تاکید بر 
ارتقای سطح 
برنامه ريزی 
پزشکان 
مجموعه، 
از حضور 
پزشکان 
زن در 
مطب های 
مجموعه 
های محل 
استقرار 
زائران 
ايرانی خبر 
داد
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

اگر در مکه اتوبوس س��اير خطوط 
را به اش��تباه س��وار ش��ديد بدون 
ناراحتی و اضط��راب دوباره همان 
اتوبوس را سوار شده و به ايستگاه 
اول خود برگردي��د و با مراجعه به 
عوام��ل حم��ل و نقل، مس��ير خط 

خود را س��وال کنيد.

س��الم! ميدوني چه حالي دارم؟ انگار 
از زمان تولدم فيلم زندگيم را ميبينم! 
كرده ها و نكرده هام مياد جلو نظرم! 
ركوردرم را كردم پر از مناجات با خدا. 
مناجات با امام زمان را گذاشته بودم توی 
گوشم داخل مسجد الحرام. رسيد به درد 
دل با امام زمان، حالم عوض شد اينقدر 
گريه كردم كه چن��د تا مالزيايي بودن 
برگشتن به دلداري دادن به من . تو اين 
حال و هوا از اي��ران بچه ها زنگ زدن ! 
به حال خودم افس��وس خوردم زيادي! 
خيلي زياد ديدم يك گوش��ه اي يك 
دنجي ندارم بشينم با امام زمان خودم 
درد و دل كن��م! رك��وردرم ميخوند و 
من اشك ميريختم و همه ميذاشتن 
به پ��اي خوش قلب��ي و پاك��ي و.....؛ 
ولي فقط من و خ��دا و امام زمانم 

ميدونس��تيم كه .........!!!!!

گفتم : محبت حقيقی چيست؟ 
راه های رس��يدن ب��ه محبت الهی را 

بيان کنيد.
گفت: محبت، در حقیقت حالتی 
اس��ت که در دل یک موجود صاحب 
شعور، نس��بت به چیزی که با وجود 
و تمایالت و خواسته های او تناسبی 
داش��ته باشد، پدید می آید. محبت را 
می توان یک جاذبۀ ادراکی دانس��ت، 
ش��بیه جاذبۀ آهن و آهن ربا. محبت 
واقعی محّبتی اس��ت که با گذشت از 
مرحلۀ عق��ل، بر تمام جوارح و جوانح 
انس��ان جاری و ساری ش��ود. چنین 
محبتی، انس��ان را مص��داق حقیقی 
خلیفۀ روی زمین می کند. دوس��تی 
انس��ان را کیمی��ا و گوه��ر تابن��اک 
می کند، حتی محبت حّسی و خیالی، 
تحت تدبیر محّبت جوشیده از عقل، 
معن��ا و مفهوم دیگری ب��ه خود می 
گیرد و انسان س��از می شود. خداوند 
متعال، تنه��ا مصداق حقیقی محّبت 
است و دوستی به انبیای الهی، امامان، 
دانش��مندان، رهبران، پرهی��زکاران، 
خویش��اوندان و... همه باید در مسیر 

محّبت به خداوند متعال باشند.

اينجا، فضايی است که برای انعکاس 
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. حلق و تقصیر
سرتراش��يدن )حلق( و كوتاه كردن 
مقداري از موي سر يا گرفتن ناخن 
)تقصي��ر( در ح��ج تمت��ع و عمره، 
از عبادات��ي ان��د كه مظهر و نش��انه 
خضوع و خشوع بنده در برابر خالق 
توانا و متعال محس��وب مي ش��وند. 
حل��ق ب��ه عن��وان س��نتي الهي در 
 پي��ش از اس��الم ه��م مرس��وم بود.

عکس روز

شاهد

همان اول انقالب دادستان اروميه 
ش��ده بود. م��ن و حميد را فرس��تاد 
برويم يک س��اواکی را بگيريم.پيرمرد 
عصا به دس��تی در را باز کرد. گفت » 
پسرم خونه نيست.« گزارش که  می 
داديم، چند بار از حال پيرمرد پرسيد . 

می خواست مطمئن شود نترسيده.
شهيد مهدي باكري
 وبالگ خاطرات شهدا 

w w w . h a j j . i r

حج، درس پرواپیشگی
ب��دون تردي��د، مهم ترين فلس��فه برگزاری آيين ش��کوهمند ح��ج، ره آورد 
پرواپيش��گی و فراهم س��اختن اندوخته های معنوی برای روز واپسين است. 
تقوا، بهترين توشه ها، کليد همه نيکی ها، مرهم شفابخش همه بيماری های 
روح��ی، و نگاه دارنده دامن نْفس از پليدی و هر گونه آلودگی اس��ت. از اين 
رو، قرآن مجيد س��فارش کرده است آدمی خويشتن را با نيکوترين جامه ها 
که لباس تقواس��ت آراس��ته گرداند، و در هر راه و مس��ير همچون حج � که 
س��فری الهی و هجرتی معنوی از خويشتن به خداست � بهترين توشه ها را 
که همان تقواست، برگزيند. همانگونه که در مناسک حج با امر به يک رنگی 
و مس��اوات، مالک های ارزشمندی ظاهرِی دنيا را بی ارزش شمرده و گوشزد 
می کند که کرامت و عّزت انسان ها، بر ميزان پرواپيشگی آنان است. در سنت 
قربان��ی نيز راز قبول��ی آن را تقوا می داند و در نهايت اينکه، پروردگار متعال 
تنها حج پرهيزکاران را قبول می کند .                            اصغر عرفان

یك تماشا قسمت ما كن

غالمرضا مرادی

 گر چه مشتاقانه می جويم وصال كعبه را
 تنگ، اما در بغل دارم خيال كعبه را
بشنو از هر گوشه آوای بالل كعبه را

خار راهم می شود در هرقدم گر دست تنگ
فرصت بت های گنگ جاهليت، شد تمام

كعبه منزلگاه مقصود است، يارب آمدم
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