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مقام معظم رهبری
اي�ن حادثه ی بزرگ - يعن�ی حادثه ی حج - كه 
هر سال از سوی امت اسالمی تكرار ميشود، 
يكی از آن رموز اساس�ی اس�الم است. در 
روايت است كه حق حج اين است كه شما 
بدانيد وارد ش�دن بر خدا، ميهمان ش�دن 
برای خداست.      خطاب به کارگزاران حج1390 

zaer newspaper

خادمی که شانزده سال است 
به زائران خدمت می کند

 10 
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هم اندیشی زنان مسلمان
در همایش منزلت زن

مهندس س�عيد اوحدی معاون وزير فرهنگ و ارش�اد اسالمی و 
رئيس س�ازمان حج و زيارت کش�ورمان، ديروز با "دکتر بندر بن 
حجار" وزير حج عربستان در محل دفتر وزير حج در جده ديدار 

و گفت وگو کرد. 

وزير حج عربس�تان در اين ديدار ضمن تحس�ين نظم زائران 
ايرانی، برای تس�هيل در خدمت رس�انی به زائران کشورمان در 

مشاعر مقدسه دستور ويژه صادر کرد.
ادامه در صفحه 2 

در ديدار اوحدی با بندر بن حجار اعالم ش�د:
تحسین وزیر حج عربستان از  نظم زائران ایرانی 

 2



واکنش وزیر امور خارجه به اظهارات 
ضد ایراني اوباما در دیدار با نتانیاهو

وزیر امور خارجه ایران اظهارات اخیر باراک اوباما در دیدار با نتانیاهو 
را بي احترام��ي به مردم ایران و نادرس��ت دانس��ت و افزود: اظهارات 

اوباما بي احترامي به مردم ایران، قلدرمآبانه و نادرست است.
 توبه

توب��ه، بازگش��ت ب��ه راه حق و 
درس��تی است. حج، شرایطی را 
فراهم می س��ازد که قلب بنده 
گناه��کار، بیش از پیش متوجه 
پروردگار می شود و این فرصتی 
مناس��ب است برای توبه کردن. 
توب��ه  دره��ای س��عادت را به 
روی انس��ان می گش��اید و او را 
در مس��یر حق قرار می دهد تا 
عملكرد اش��تباه پیشین خود را 

اصالح کند.
در طول زندگي، پیش روی 
انسان همواره زمینه های لغزش 

و خطا وجود دارد. 
اگر خداون��د رحمان باب توبه 
را باز نم��ی گذارد، نومیدی و یاس 
بر انسان چیره می ش��د و او براي 
همیش��ه از راه م��ي ماند. حال که 
لطف پ��روردگار مهرب��ان، زمینه 
بازگشت را برای بنده خطاکار، با هر 
مرتبه ای از تباهی، فراهم ساخته 
اس��ت، هیچ بهانه ای ب��رای توبه 

نکردن باقی نیست. 
در مناج��ات حض��رت امام 
سجاد)ع( آمده است: »خدایا! تو 
كسي هستي كه دری از بخشش 
را بر روي بندگانت گش��وده اي 
و ن��ام آن را »توب��ه« گذاش��ته 
اي و فرم��وده اي؛ بازگردید به 
س��وي خدا و توبه خالص كنید. 
اكنون عذر كس��اني كه از ورود 
به این در، بعد از گش��ایش آن 
غافل ش��وند چیست؟« )مفاتیح 
الجن��ان، ش��یخ عب��اس قمی، 
مناجات خمس��ه عشر، مناجات 

تائبین(
پاره ای از روایات اركان توبه 
را چهار چیز شمرده اند: ندامت 
قلبی، اس��تغفار با زب��ان، كردار 
نیك و كنار گذاشتن گناه، عزم 

بر عدم بازگشت به گناه. 
خالصان��ه  خداون��د  از 
درخواس��ت می کنیم حال که 
به ما توفیق حضور در سرزمین 
وحی عط��ا فرم��وده، توبه ما را 
نیز پذیرا باش��د تا ان شااهلل بنا 
بر روایت امام باقر )ع(، مشمول 
ای��ن وع��ده الهی ش��ویم که » 
كس��ي ك��ه از گناه توب��ه كند، 
همچون كس��ي اس��ت كه اصال 
گن��اه نكرده اس��ت« )تفس��یر 

نمونه، ج 24، ص 296(.
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ادامه از صفحه اول
س��عید اوحدی در گفتگ��و با خبرنگار س��تاد اطالع 
رس��انی حج 92 درباره جزئیات دی��دار صمیمانه با وزیر 
حج عربس��تان، گفت: در این دیدار، از دقت نظر کش��ور 
میزبان به لحاظ تس��هیل در امر خدمت رسانی به زائران 
ایرانی تش��کر کردیم. تامین خدمات وی��ژه برای زائران 
ایرانی در ایام تشریق، در قالب یک قرارداد انجام می شود 
که طرف س��عودی در این قراردادها مس��اعدت کرده و 
وزیر حج عربس��تان نیز دس��تور صریح داده که در ارائه 

هیچ خدمتی به زائران ایرانی، کوتاهی صورت نگیرد.
وی در تش��ریح خدمات ویژه ای که در ایام تش��ریق در 
اختی��ار زائران ایرانی قرار می گیرد، گفت: در حج امس��ال، 
متراژ زمین هایی که در منا و عرفات در اختیار کشورها قرار 
می دهند را کاهش داده اند اما از متراژ زمین های در اختیار 
زائران ایرانی کم نکرده اند. قرار اس��ت کف چادرهای زائران 

ایرانی در عرفات با 23 هزار تخته فرش، مفروش شود. 
رئی��س س��ازمان ح��ج و زی��ارت از بکارگیری 250 
یخچال برای کاروان ها در منا و عرفات و استقرار 2500 
دس��تگاه کولر در چادرهای زائ��ران ایرانی در عرفات به 
عن��وان دیگر خدماتی نام برد ک��ه برای اولین بار در ایام 

تشریق در اختیار زائران ایرانی قرار می گیرد.
اوحدی به اظهارات تحس��ین آمیز وزیر حج عربستان 
درباره نظم زائران ایرانی اش��اره کرد و گفت: دکتر بندر 
بن حجار در این دیدار عنوان کرد که پنج ش��نبه گذشته 
در مدینه حضور داشته و برگزاری دعای کمیل با حضور 
زائ��ران ایرانی در جوار حرم نبوی را ش��اهد بوده اس��ت. 
وزیر حج عربستان با اشاره به انضباط در برگزاری مراسم 
دعای کمیل، نسبت به نظم خاص زائران کشورمان ابراز 

خشنودی کرد.
رئیس س��ازمان ح��ج و زیارت از موافق��ت وزیر حج 
عربس��تان برای افزایش ظرفیت اع��زام زائران ایرانی در 
عم��ره 93 – 92 خب��ر داد و گفت: وزیر حج عربس��تان 
آمادگی خود را برای اعزام 750 هزار زائر ایرانی در عمره 
اعالم کرد و دستور داد تا سیستم صدور ویزا برای زائران 

عمره  گزار ایرانی از اوایل ماه صفر باز شود.    
مهندس سعید اوحدی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��المی در ای��ن دیدار پی��ام دعوت عل��ی جنتی وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی کش��ورمان را به دکتر بندر بن 
حجار وزیر حج عربس��تان ابالغ نمود که مورد اس��تقبال 

وزیر حج عربستان قرار گرفت.

در ديدار اوحدی با بندر بن حجار اعالم شد: 
تحسین وزیر حج عربستان از نظم زائران ایرانی 

ادامه از صفحه اول
همایش "منزلت زن در اس��الم" روز گذشته در سالن 
اجتماع��ات بعثه مق��ام معظم رهب��ری در مدینه منوره 

برگزار شد.
در این همایش که با حضور زنان اندیشمند و فرهیخته 
از کش��ورهای عراق، پاکستان، مالزی، سنگال، هند، مالی، 
س��ودان، نیجریه، اندونزی، برگزار شد شرکت کنندگان به 
بیان آرا و نظرات خود درباره نقش زنان در جامعه پرداختند. 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرس��ت حجاج 
ایران��ی در ای��ن همایش ب��ا تاکید بر جای��گاه رفیع زن در 
آموزه های اس��المی گفت: نگاهی که قرآن کریم به بانوان 
دارد، آنان را ش��ریک یکدیگر می داند و این تفکر را بشدت 

نفی کرده است که زن موجودی در خدمت مرد است.
حجئ االس��الم قاضی عس��گر افزود: در نگاه اسالمی 
زن، ش��ریک مرد در زندگی است و اس��الم برای زن در 

اقتصاد و سایر شئون زندگی استقالل قائل شده است.
وی تصریح کرد: بر اس��اس آموزه های اسالمی هیچ 

تفاوتی بین زن و مرد در مسائل معنوی ذکر نشده.
نماین��ده ولی فقیه در ام��ور حج و زیارت با اش��اره به 
احادیث متعددی که در زمینه کرامت زنان در اسالم  وجود 
دارد تاکی��د ک��رد: اگر می بینید نظ��ام اجتماعی در غرب 
متزلزل ش��ده به دلیل بی توجهی به نقش زنان در خانواده 

اس��ت. زن مربی بزرگی اس��ت که نقش اساسی در تربیت 
فرزندان دارد و اگر خانواده اصالح ش��ود جامعه هم اصالح 

خواهد شد.
حجه االسالم قاضی عسگر با اشاره به اهمیت حضور 
اجتماع��ی زنان در اس��الم یادآور ش��د: اینکه اس��الم بر 
حجاب زنان تاکید کرده به دلیل همین حضور اجتماعی 
است چون در خانه که حجاب ضرورتی ندارد. از آنجا که 
اس��الم حضور زن در اجتماع را پذیرفته برحجاب تاکید 

کرده است. 
 خان��م جنان واس��طی پ��ور دبیر ای��ن همایش گفت: 
همایش منزلت زن از 17 سال پیش تا کنون در کنار خانه 
بانوی بزرگ اس��الم، حضرت فاطمه زهرا )س( برگزار می 
ش��ود. هدف ما این اس��ت که هرس��ال زنان مسلمان را در 
چنین مکان مقدسی جمع کنیم و درباره حقوق مربوط به 
زنان و چالش های آن و نقش عظیم زنان در جامعه بشری 
همفکری کنیم.  خانم س��یدا فوزی س��لیم عباس نماینده 
مجلس ایالتی پاکس��تان نیز در پاس��خ به این پرسش که 
جایگاه زنان در کش��ورهای اسالمی در حال حاضر چگونه 
است، گفت نگاه مس��لمانان جهان به زنان باید مانند نگاه 

پیامبر اکرم)ص( به دخترش فاطمه زهرا)س( باشد. 
زنان نقش بس��یار مهمی در جامعه دارند و هدف آموزه 

های اسالمی نهایت تکریم زنان است.

هم اندیشی زنان مسلمان در همایش منزلت زن

  سرمقاله
علی اصغر محکی



حجت االسالم والمسلمین »حیدر حکیم« 
رئیس بعثه مجلس اعالی انقالب اسالمی 
عراق هم��راه با هیئتی از علمای عراق، روز 
دوش��نبه هش��تم مهر با حجت االسالم و 
المسلمین س��ید علی قاضی عسکر دیدار 
کرد. در این دیدار نماینده ولی فقیه در امور 
ح��ج و زیارت، حج را فرص��ت خوبی برای 
دیدار و تعمیق انس و عالقه با دوستان، علما 
و شخصیت های کشورهای اسالمی و مایه 
برکات فراوان برای جهان اس��الم دانس��ت. 
ایشان با بزرگداشت نام و یاد شهدای خاندان 
حکیم به ویژه شهید محراب حضرت آیت 
اهلل س��یدمحمد باقر حکیم اف��زود: »افکار 
روش��ن و خدمات شایس��ته ایشان موجب 
جاودانه ماندن نام خاندان حکیم شده است.« 
سرپرس��ت حجاج ایرانی، اختالف افکنی 
دشمنان بین مذاهب اس��المی را منشاء 
بروز جنایات بزرگ دانس��ت و با اشاره به 
س��ابقه همزیستی مسالمت آمیز شیعیان 
و اه��ل س��نت در ایران اف��زود: »عمران 
و آب��ادی مناطق س��نی نش��ین و رش��د 
اقتصادی آن��ان، از دس��تاوردهای بزرگ 
انقالب اس��المی اس��ت. در ای��ام حج هم 
هیچ تبعیضی بین زائران ش��یعه و سنی 

وجود ندارد«.

حج��ت االس��الم و المس��لمین قاضی 
عس��کر، با اشاره به حماس��ه آفرینی مردم 
ایران در انتخابات اخیر ریاس��ت جمهوری، 
گفت: »الحمدهلل در کمال متانت و آرامش، 
انتقال قدرت انجام شد. ان شاءاهلل با الطاف 
اله��ی، در عراق هم آرام��ش اتفاق خواهد 
افتاد و امیدواریم وحدت، پیشرفت و تعالی 
برای مردم عراق رقم بخورد«. نماینده ولی 
فقی��ه اضافه کرد: » با توجه به وجود بارگاه 
ائم��ه )ع(، حوزه های علمیه و ش��خصیت 
ه��ای بزرگ، ع��راق برای ما فرات��ر از یک 
کشور است. سرنوشت ایران و عراق به هم 
گره خورده اس��ت و نق��ش مجلس اعال در 

پیشرفت عراق، بسیار برجسته است«. 
 آقای س��یدحیدر حکی��م نیز در این 
دیدار اظهار داش��ت: »ما از نعمت والیت، 
اه��ل بی��ت، امام راح��ل و رهب��ر معظم 
انق��الب برخورداری��م و به نص��رت الهی 

ایمان داریم.«

نماينده ولی فقيه در امور حج و زيارت در ديدار رئيس بعثه مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق:

افکار روشن و خدمات شایسته 
موجب جاودانه ماندن نام خاندان حکیم شده است

بیست و هشتمین ركورد بورس شكسته شد
ش��اخص کل بورس امروز با عب��ور از کانال 66 هزار 
واحد، بازدهی 73.85 درصدی را نصیب سهامداران 
خ��ود کرد؛ این درحالی اس��ت که با ورود ش��اخص به 
کانال 66 هزار واحد، بیست و هشتمین رکورد بورس 

نیز شکسته شد.
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سرپرست 
حجاج 
ایرانی گفت: 
عمران و 
آبادی مناطق 
سنی نشین و 
رشد اقتصادی 
آنان، از 
دستاوردهای 
بزرگ 
انقالب اسالمی 
است. در ایام 
حج هم هیچ 
تبعیضی بین 
زائران شیعه 
و سنی وجود 
ندارد

ورود حدود ۷۰۰ هزار حاجي 
به عربستان

مقامات سعودي از ورود حدود 700 هزار حاجي 
از كش��ورهاي مختلف به س��رزمین وحي براي 

شركت در مناسك حج امسال خبر دادند.
به گزارش پایگاه اطالع رساني حج، مدیراداره 
گذرنامه عربس��تان اعالم كرد تعداد حجاجي كه 
از خارج عربس��تان تا روز ش��نبه وارد س��رزمین 
 وحي ش��ده ان��د، 6۸3 هزار و 315 نف��ر بوده اند.

به گفته سالم بن محمد البلیهد  تعداد حجاج خارج 
از عربس��تان كه تا روز ش��نبه از طریق فرودگاه ها 
وارد عربس��تان ش��ده اند، 661 هزار و 734 نفر، 
تعداد حجاجي كه از راه زمیني وارد شده اند، 13 
هزار و 742 نفر و تعداد حجاجي كه از راه دریا وارد 

شده اند، هفت هزار و ۸39 نفر بوده است.
همچنین اولین گروه از حجاج فلسطیني هم 
وارد سرزمین وحي شدند. عملیات انتقال حجاج 
بیت اهلل الحرام از كشورهاي مختلف ادامه دارد كه 

بیشتر آنها از راه هوایي اعزام مي شوند.

تسهیل و روان شدن انجام تدابیر مربوط 
به ورود حجاج

دس��تگاه هاي متولي امور حجاج در عربستان از 
تسهیل در انجام اقدامات و تشریفات مربوط به 
ورود حجاج و همچنین اس��تفاده از فناوري در 

خصوص بار همراه آنها خبر دادند.
به گزارش عكاظ، دفتر وكالي موحد از دستگاه 
هاي متولي امور حجاج بیت اهلل الحرام از تس��ریع 
در انجام تشریفات و تدابیر مربوط به حجاجي كه 
از خارج وارد عربس��تان مي شوند، در 61 گذرگاه 
هوایي، زمیني و دریایي عربس��تان و جلوگیري از 

پدیده انباشت بار در فرودگاه خبر داد.
ف��اروق ابوزید رئی��س ش��وراي اداري دفتر 
وكالي موحد اعالم كرد: این دفتر ساعات كاري 
خود را با آغاز موس��م حج در طول 24 س��اعت 
آغاز كرده اس��ت.وي از روان تر ش��دن اقدامات 
مربوط به ورود حجاج و اعزام آنها به مكه مكرمه 
یا مدینه منوره یا مش��اعر مقدس��ه با هماهنگي 

دستگاه هاي مختلف خبر داد.
عبداالله بن محمد جدع عضو شوراي اداري 
دفت��ر وكالي موحد از ب��ه كارگیري فناوري در 
خصوص ب��ار همراه حجاج و حف��ظ آن هنگام 
جابجای��ي خب��ر داد و گفت: 60 ماش��ین برقي 
حمل بار و بیش از 400 باركش براي انتقال بار 
حج��اج از فرودگاه به اتوبوس��هایي كه حجاج را 
به مكه مكرمه یا مدینه منوره منتقل مي كند.

وي اف��زود: دفت��ر وكالي موح��د ب��ه تمام 
امكانات براي خدمت به ضیوف الرحمن و اتمام 
اقدام��ات مربوط به آنها و انتقال بارهایش��ان از 
سالنها به خارج از فرودگاه و مكانهاي مخصوص 

مجهز است.

اخــــــــــــــبار

نماین��دگان دفاتر مراج��ع عظام تقلید با حض��ور در بعثه مقام معظم رهب��ری در مدینه منوره با 
حجت االس��الم والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی دیدار 

و گفتگو کردند.
در این دیدارها که حدود چهار س��اعت به طول انجامید نمایندگان آیات عظام مکارم شیرازی، 
موس��وی اردبیلی، سیس��تانی، ش��بیری زنجانی، حکیم، فیاض، نوری همدانی، س��بحانی، صافی 

گلپایگانی، حسینی حائری، شاهرودی و جوادی آملی در بعثه مقام معظم رهبری حضور یافتند.
نماینده ولی فقیه و سرپرس��ت حجاج ایرانی در این دیدارها نتایج بازدیدهایی که از ابتدای 
حضور در مدینه منوره از اقامتگاه های زائران ایرانی و آش��پزخانه های مرکزی داش��ته است را 
تشریح کرد و گفت: درجه رضایت در میان زائران بحمداهلل باال است. امسال تأخیر در پروازها 

کمتر اس��ت و وضعیت مس��کن نیز بهتر ش��ده اس��ت.
حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر افزود: وضعیت آشپزخانه ها نیز خیلی بهتر شده است و 

آشپزخانه ها دارای ناظر بهداشت بوده و هر غذایی که آماده می شود را کنترل می کنند.
ش��ایان ذکر است هفته گذشته سرپرس��ت حجاج ایرانی به طور جداگانه در دفاتر بعثه مراجع 

عظام تقلید حضور یافته و با آنان دیدار کرده بود.

نمایندگان مراجع عظام تقلید 
در بعثه مقام معظم  رهبری حضور یافتند



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
هرك��س حج یا عمره انج��ام دهد و گناه نكند، باز م��ی گردد، مثل حالت 

روزی كه مادرش او را به دنیا آورده است. شرایط طواف
ش��رایط ط��واف چند چیز 
اس��ت: 1( نی��ت 2( طه��ارت 
 )3 از ح��دث اكب��ر و اصغ��ر 
 )4 نجاس��ت  از  طه��ارت 
 )5 مردان  ب��راي  بودن  ختنه 
6( غصبي  ع��ورت  پوش��اندن 

نب��ودن جام��ه 7( م��واالت.
نيت طواف:

الزم نیس��ت نی��ت طواف را 
ب��ر زبان جاري كن��د و یا از دل 
بگذراند، بلك��ه همین اندازه كه 
قصد انجام عم��ل را دارد،كافي 
اس��ت و شایسته اس��ت كه در 
حال ط��واف همواره خش��وع و 
حضور قلب داشته و به ذكر خدا 
مشغول باشد و ادعیهي وارده را 

قرائت كند.
طهارت از حدث اكبر و اصغر 
طواف  قسام  ا ي  همه  در 
باید ط��واف كننده  واج��ب، 
نفاس  و  ب��ت و حیض  ز جنا ا
ه��م  وض��و  و  باش��د  پ��اك 

داش��ته باش��د.
واجب طوافي  طواف  تذكر: 
است كه بخشي از اعمال عمره 
و حج به شمار مي آید. بنابراین 
طواف حج و عمره ي مستحبي 
واجب محس��وب  نی��ز ط��واف 

مي شوند.
طهارت از حدث اصغر، در 
طواف مس��تحب شرط نیست 
بای��د  آن  نم��از  ب��راي  ول��ي 
لیكن  باش��ند.  داشته  طهارت 
كس��ي كه جنب ی��ا حائض یا 
در حال نفاس است. عالوه بر 
آنكه دخول در مس��جدالحرام 
ب��ر او حرام اس��ت، طواف او 
بناب��ر احتیاط واج��ب صحیح 

نیست.
مس��تحب،  طواف  تذك�ر: 
طواف��ي اس��ت ك��ه ج��دا از 
انجام  اعم��ال عم��ره و ح��ج 
مي ش��ود، خواه به نیت خود، 
آن را ب��ه ج��ا آورد و ی��ا به 
نیاب��ت از دیگران و این عمل 
مكرم��ه  مك��ه  مس��تحبات  از 
اس��ت و مس��تحب اس��ت كه 
كند  بتوان��د، ط��واف  هرچ��ه 
و ای��ن عم��ل موج��ب اجر و 

پاداش خواهد بود.
شوراي استفتاء
 بعثه مقام معظم رهبري
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قرآن خطاب به مؤمنان مي فرماید:
»ُكُلوا َواْش�َرُبوا َوال ُتْس�ِرُفوا ِإنَُّه ال ُيِحبُّ 

اْلُمْسِرِفيَن« 
و بخورید و بیاشامید ولي اسراف نكنید، همانا 
خداوند اس��راف كنندگان را دوست نمي دارد و در 

آیه دیگر مي فرماید:
ارِ « غافر43 »َوَأنَّ اْلُمْسرِ ِفيَن ُهْم َأْصَحاُب النَّ
و همانا اسراف كنندگان یاران آتش اند.

علي ) علیه الس��الم ( فرمود: » اسراف موجب 
هالكت و ناب��ودي، و میانه روي مایه زیادي ثروت 

است«.
امام س��جاد ) علیه الس��الم ( در دعاي بیستم 

صحیفه سجادیه، از خداوند مي خواهد:
»بار خدایا! مرا از زیاده روي و اس��راف باز دار 
و روزی��م را از نابودي نگاه��دار و ثروتم را با دادن 
برك��ت به آن، زیاد گ��ردان و راه مصرف آن را در 

كارهاي خیر به من بنمایان.« 
امیرمؤمنان علي ) علیه السالم ( در روایتي اسراف 
را این چنین معرفي كرده و فرموده ا ند: خرج كردن 
دارایي در مسیر نادرست، زیاده روي و اسراف است. 
بنابرای��ن، هزینه كردن م��ال در كارهاي غیر 
ض��روري و خرید كاالهایي كه خیل��ي به آن نیاز 
ن��دارد و نیز خرید كاالهاي تزیین��ي و تجّملي را 
مي توان از موارد اس��راف شمرد.در حدیث دیگري 
رس��ول خدا ) صّلي اهلل علیه وآله وس��ّلم ( فرمود: 
ای��ن كه هرچه دلت بخواهد بخ��وري، خود نوعي 

اسراف است.

w پرهیز از پرخوري و خواب زیاد
یك��ي از نكات مهم و قابل توجه در س��فر حج 

این است كه به دلیل فراهم بودن امكانات و تغذیه 
مناس��ب، برخي افراد بی��ش از ظرفیت مورد نیاز 
بدن، اقدام به خوردن غذا و نوش��یدني ها مي كنند 
و در نتیجه به دلیل پر ش��دن شكم و غلبه خواب 
ب��ر آن ه��ا، از فی��ض حض��ور بیش��تر در حرمین 
ش��ریفین و به خصوص بهره گیري از س��حرهاي 
مكه و مدینه محروم مي ش��وند، از این رو كساني 
كه طالب صفاي روح و حضور زیادتر در مس��جد 
الحرام و مسجد النبي ) صّلي اهلل علیه وآله وسّلم 
( و بهره گیري افزون تر معنوي از این س��فر عظیم 
الهي هستند، باید از غذاي كمتري استفاده كنند 

و به اندازه ضرورت بخوابند و استراحت كنند.
علي ) علیه السالم ( فرمود: هرگاه خداوند خوبي 
بن��ده اش را اراده كند، كم گوی��ي، كم خوري و كم 
خواب��ي را ب��ه او الهام و نصیب گردان��د.  در حدیث 
دیگري رسول خدا ) صّلي اهلل علیه وآله وسّلم( فرمود: 
با خوردن و آشامیدن فراوان، دل ها را نمیرانید، پس 
همانا قلب ]بر اثر پرخوري[ مي میرد، مانند زراعتي 

كه به آن زیاد آب داده شود. 
حضرت مسیح ) علیه السالم ( به پیروان خود 

مي فرمود:
اي بني اس��رائیل، غذا زی��اد نخورید; زیرا هر 
ك��ه فراوان غذا بخورد، زی��اد مي خوابد و هر كس 
زی��اد بخوابد، كمتر نم��از گزارد و ه��ر كه كمتر 
نم��از بخواند، نامش در ش��مار غافالن ثبت گردد.  
رسول خدا ) صّلي اهلل علیه وآله وسّلم ( فرمود: از 
پرخوري پرهی��ز كنید; زیرا مایه بیماري و تباهي 
بدن گردد و انس��ان را در عبادت تنبل و سس��ت 
گردان��د. و باز در جاي دیگر فرم��ود: نزد خداوند 

چیزي منفورتر از معده پر نیست. 

علی )ع(: 
هرگاه خدا 
خوبی بنده 

اش را 
اراده کند، 
کم خوری 

و کم 
خوابی را 
به او الهام 

و نصیب 
گرداند

یكي از نكات مهم و قابل توّجه حاجیان این است كه در سفر حج باید از اسراف و تبذیر 
خودداري كنند. گاهي اوقات حاجیان بیش از نیاز و مصرف خود، غذا و نوشابه و آب میوه را 

داخل اتاق برده و در نتیجه به دلیل ماندن و مصرف نكردن فاسد شده، آن ها را دور مي ریزند 
و یا هنگام خروج از اتاق، كولر و چراغ ها را روشن مي گذارند و از اتاق خارج مي شوند.

زیـاده روی و
اسراف نکـنیم 

        استفتاء



عاقبت سه خصلت
امام محمد باقر )ع( فرمودند: س��ه خصلت اس��ت که 
دارن��ده اش نم��ي میرد تا عاقبت ش��وم آن را ببیند: 
س��تمکاري، ازخویش��ان بریدن، و قسم دروغ که نبرد 

با خداست.
راهنمای فقهی و اجرایی حج

در نماز مّیت چهار تكبیر می گویند و زائران 
�الُم َعَلْيُكْم  تكبیر پنجم را هنگام گفتن »السَّ
َو َرْحَم�ُئ اللَِّ َو َبَرَكاُتُه« بگویند. در ضمن نماز 

میت مختصر را به زائران آموزش دهید.
  - ل��زوم س��جده ب��ر م��ا یصّح الّس��جود 
)چیزهایی كه سجده بر آنها صحیح است( در 
هتل ها، مشاعر و جاهای دیگر )به جز در نماز 
جماعت یا در جاهایی كه امكان ندارد( یادآوری 
ش��ود. چون برخ��ی از زائران تص��ّور می كنند 
در طول س��فر، مهر گذاش��تن جایز نیست یا 
 مجازن��د بر ف��رش و امثال آن س��جده كنند.
مج��دداً كیفیت اقت��دا در نم��از جماعت اهل 

سنت و نكات آن یادآوری شود.
- تذكر داده ش��ود كه مس��جد النبی تنها 
قسمت مسقف آن اس��ت ولی محوطه اطراف 
آن، كه با نرده های آهنی محصور ش��ده، حكم 

مسجد ندارد.
- به بانوان یادآوری ش��ود كه ورود شان به 
مس��جدالنبی و مسجد الحرام و توّقف در سایر 

مساجد در ایام عادت جایز نیست.
- مناس��ب اس��ت اوقات نمازهای یومّیه 
و نماز ش��ب به زائ��ران یادآوری ش��ود تا 
در  ش��ركت  ب��رای  بهت��ری  برنامه ری��زی 
نمازه��ای جماعت و رس��یدن ب��ه فضیلت 

نماز اول وقت داش��ته باش��ند. 
خواندن نماز تحّیت در مس��اجد مستحب 
اس��ت ولی می ت��وان زائ��ران را راهنمایی كرد 
چنانچ��ه نماز قضا داش��ته باش��ند نم��از قضا 
بخوانند و نیز اگر نم��از واجب ادایی بخوانند، 

كفایت از نماز تحیت می كند.

حجه االسالم محمد حسین فالح زاده
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دکتر مظلومی:
شورای فرهنگی کاروان ها بازوی کمکی فعالیت های حج است

معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، شورای فرهنگی کاروان ها را بازوی کمکی برای فعالیت های 
فرهنگی در حج دانست و با تاکید بر اینکه حضور و نقش آفرینی این شورا هر سال پر رنگ تر از گذشته 

شده است، جزئیات این شورا و ماموریت های آن را تشریح کرد.  
حجت االس��الم والمس��لمین دکتر مظلومی در گفتگو با نش��ریه زائر گفت: طرح ش��ورای فرهنگی 
کاروان ها مربوط به س��ال ها پیش است که به تدریج در طول زمان عملیاتی شده است. برای عملیاتی 
شدن طرح شوراهای فرهنگی، مقرر شده تا بسیاری از اموری که به کاروان ارجاع داده می شود، حتمًا 
در شورای فرهنگی مصوبه داشته باشد.  وی افزود: مقرر شده سرانه فرهنگی که به هر کاروان تخصیص 

پیدا می کند را روحانی کاروان که رئیس شورای فرهنگی است هزینه کند.
معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری یادآور شد: شاخص ارزیابی خاصی را برای شورای فرهنگی 
در کاروان ها قائل هستیم به طوری که یکی از مالک های ارتقا و فعالیت های بعدی روحانیون کاروان ها، 
ارزیابی فعالیت ش��ورای فرهنگی کاروان اس��ت. قطعًا روحانی کاروانی که فعالیتش کمرنگ بوده است 

امتیاز کمتری می گیرد و با سرعتی که شایسته است نمی تواند پیش برود.

آيا درباره تاريخ مکه، کتابی در دست است که به شيوه علمی و برابر با متدهای نوين 
تاريخنگاری، نگارش يافته باشد؟ 

 ش��اید در سراس��ر جهان کمتر ش��هری را مثل مکه بتوان یافت که دربارهاش این همه کتاب 
نوش��ته باش��ند. با تمام این اوصاف، متاسفانه باید گفت هیچ اثری که در این زمینه، واجد جامعیت 
علمی باشد،تاکنون نگاشته نشده است. حتی آثاری که تطابق نسبی با تاریخنگاری علمی هم داشته 
باشند، انگشت ش��مارند. شاید بتوان با کمی اغماض، اثر نویسنده عربستانی، احمد السباعی، یعنی 

کتاب، تاریخ مکه از آغاز تا پایان دولت شرفای مکه، را استثناء برشمرد.
آيا تاريخ مکه امروزه کامال  برای تاريخ پژوهان مکشوف است؟

تاریخ مکه را می توان به دو برهه زمانی مجزا تقسیم نمود. دوران پیش از اسالم و دوران اسالمی. آنچه هویدا  
 است، تاریخ دوره پیش از اسالم مکه سرشار از ابهام است.  بالعکس، تاریخ دوره اسالمی مکه روشن تر است

آیا کعبه مورد احترام سایر اقوام هم بوده است؟
کعبه از دیرباز و قرن ها پیش از اسالم مورد احترام اعراب بوده است.

يعنی اسناد و مدارکی در باره احترام کعبه نزد ديگر اقوام موجود است؟
 بله، مدارک و مس��تنداتی چند وجود دارد. دربرخی منابع  روایت هایي وجود دارد که نش��ان 
دهنده قداس��ت کعبه نزد اقوام مختلف چون یهودیان، مس��یحیان، رومیان و حتی ایرانیان است. به 
عنوان نمونه، ابوالفرج اصفهانی، نویس��نده کتاب االغانی، که در س��ده س��وم هجری می زیست، از 
بازسازی کعبه توسط ایرانیان سخن گفته است. مسعودی، مورخ و جغرافیدان سده چهارم هجری، 
در کتاب، مروج الذهب، در کالمی تامل برانگیز مدعی آن شده که ایرانیان از دیرباز به زیارت خانه 
خدا می رفتند و به دور آن طواف می کردند. برابر گفته های مسعودی، ایرانیان هدایای گرانبهایي 
پیش��کش کعبه می نمودند. از آن جمله، ساسان خود دو آهوی طالیی، چندین شمشیر و جواهر و 

زر بسیار به کعبه هدیه داده بود.

گفتگو با دکتر امير نعمتی ليمائی، 
مدرس دانشگاه، پژوهشگر و تاريخ نگار

مـکه و حـج در آیـنه تاریـخ 

آیت اهلل مظاهری: پرخاشگری باالترین 
عامل برای محو محبت است

رییس حوزه علمیه اصفهان گفت: پرخاشگری 
باالترین عامل برای محو محبت به شمار می رود 
و در حقیقت، نش��اط اجتماعی و خانوادگی را از 
بین می برد. آیت اهلل مظاهری در پنجمین جلسه 
درس خ��ود با موض��وع مردم��داری اظهار کرد: 
پرخاش��گری، در اثر فقدان عفو و گذشت پدید 
می آید و هنگامی رخ می دهد که انس��ان صبر و 

سعه صدر نداشته باشد.
جامعه و خانواده ای که محبت در آن نباشد، 
غیر از دردسر چیزی نیس��ت. امروزه در جامعه 
و در خانواده ها در اثر فقدان عفو، گذش��ت، ایثار 
و فداکاری، محبت واقعی بس��یار کمیاب اس��ت 
و مخصوص��ًا بین زن و ش��وهرها، پرخاش��گری 

جایگزین خوش اخالقی و مهربانی شده است.

راهـــــــــــــــــنما

 شهرهای زیادی هستند که  مورد توجه مورخان بوده اند. اما برخی شهرها به 
 دلیل قدمت بسیار زیاد و کمبود اطالعات تاریخی به صورت راز درآمده اند.

دکتر امیر نعمتی لیمائی؛ پژوهشگر و تاریخ نگار معتقد است علیرغم توجه بسیار به 
 شهر مکه کمتر کتابی درخور اهمیت این شهر مهم نگاشته شده است.

گفــــــــتگو



سروران مردم
امام زین العابدین)ع( فرمودند: در این دنیا س��رور مردم، س��خاوتمندان هس��تند؛ و در قیامت سّید و سرور 
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در طول چهار هزار سالي كه بر این پدیده شگفِت حرِم الهي گذشته ، زمزم 
تحّوالتي را از سر گذرانده است و بي شك در رهگذر حوادث ، به یك روال 
طّي مس��یر نكرده اس��ت. مّدت زماني آشكار بود و از آن استفاده مي شد و 

در فترتي از زمان، در دل صخره ها و رمل ها پنهان ماند . 

w زمزم در دوران ابراهیم و اسماعیل
» س��قایه اسماعیل )علیه الس��الم(« در آغاز به صورت چشمه اي از زمیِن 
خشک بیرون زد و هاجر كوشید با خاك و رمل ، اطراف آن را مسدود كند تا 
آب هدر نرود و او و فرزندش بتوانند از آن استفاده كنند! و در این حال بود كه 
آن فرشته مقّرب ، كه براي مددكاري دو میهمان غریب خدا آمده بود ، به هاجر 
گفت: »ساكنان این وادي ، از تشنگي هراس نداشته باشند. چه، این چشمه اي 

است كه میهمانان خدا از آن خواهند نوشید.« 
و بدینگونه با بیان نقش تاریخي زمزم هاجر را آرامش داد و نه تنها هاجر و 
اسماعیل ، كه قبائل صحرانشین حوالي مّكه نیز بر سر سفره زمزم گرد آمدند 
تا جامعه نخس��تین »اّم القري« را تشكیل دهند و پرندگان صحرا و وحوش و 

طیور به سوي آن چشمه شتافتند تا ریزه خواران زمزم شوند... 
از روای��ات چنین برمي آید كه ابراهیم و اس��ماعیل این چش��مه را به 

صورت چاهي درآوردند تا از دستبرد حوادث مصون بماند و آب آن فزوني 
گیرد و كفاف ساكنان و مسافران را بدهد. 

در حدیث مفّصلي كه از قول امام صادق )علیه الس��الم( درباره حوادث 
مّكه و بناي كعبه و تحوالت زمزم و شرح حال ابراهیم و اسماعیل و وقایع 
دیگري در این خصوص در كتب حدیث آمده است ، چنین مي خوانیم : 

»اس��ماعیل )علیه السالم( از كمِي آب به ابراهیم )علیه السالم( شكایت 
كرد، آنگاه خداوند بزرگ به ابراهیم فرمود كه چاهي را حفر كند تا حاجیان 
از آن بنوشند، سپس جبرئیل فرود آمد و چاه آنان؛ یعني زمزم را حفر كرد 
تا آب آن نمودار گش��ت، آنگاه جبرئی��ل به ابراهیم گفت در چاه فرود آید، 
بس��م اهلل... بگوید و آن را از چهارگوش��ه حفاري كند، كه یكي از این زاویه 
ها به طرف بیت اهلل بود و از هر یك از این چهار زاویه چش��مه اي جوشید 
و جبرئیل و ابراهیم از چاه خارج شدند و جبرئیل به ابراهیم گفت : از این 
آب بنوش و براي فرزندانت دعا كن و به طواف كعبه بپرداز كه این چشمه 

اي است كه خداوند براي فرزندان اسماعیل پدید آورده است...« 
از صدر و ذیل روایت فوق چنین استفاده مي شود كه گفتگوي ابراهیم 
و اس��ماعیل در خصوص كم آبي مّكه ، پس از بناي كعبه و انجام مراس��م 

حج بوده است. 

ســــیراب
جرعـه نوشان 

عـشق

اكنون كه از 
آن واقعه مهم 

و تاریخ ساز 
چهارهزار سال 

مي گذرد، زالل 
زمزم همچنان 
در جوار كعبه 
معّظمه جاري 
است و جرعه 

نوشان عشق 
و تشنه كامان 

وصل را سیراب 
مي كند. 

محمد تقي رهبر

1 آيا می دانيد؟ تبديل ارز توسط اشخاص متفرقه بعضًا مشکل ساز خواهد شد.
2  احتمااًل نزاع های خيابانی برای صحنه سازی است و نبايد در آن مداخله شود.

3  تردد در قسمت های خلوت هتل و استفاده بانوان ازآسانسورهای حمل بار هتل 
 صحيح نمی باشد.

4   حضور زائران در شهرهای غير از مدينه و مکه با توجه به ويزای زيارتی، خالف 
 قانون است.

5  سوار شدن بانوان در اتومبيل های متفرقه توصيه نمی شود.
6  در صورت تصادف احتمالی، الزم است شماره خودرو يادداشت شود.

7  زائران نبايد هرگونه برگه تعهد بدون آگاهی از محتويات آنرا امضاء نمايند.
8  در اماکن زيارتی بعضی افراد به قصد سوءاستفاده و حتی سرقت حضور پيدا 

 می کنند. پس بايد مراقب پول و وسايل خود باشيم و پول اضافه همراه نداشته باشيم.
9  دخالت در کار پليس و مأموران و خدمه حرمين شريفين، همچنين ورود ناآگاهانه 

 به مسائل سياسی کشور ميزبان مسأله ساز خواهد بود.

محی�ط  در  مختل�ف  زائ�ران کش�ورهای 
عربس�تان تابع مقررات خاص آن کش�ور 
هس�تند و در این اختاط اقوام و س�ائق 
و تنوع آداب و رس�وم باید مراقب حوادث 
احتمالی باش�ند. ذکر نمونه ها و تجربیاتی 
که گاه اتفاق افتاده و توجه به آنها می تواند 
مصونیت نسبی ایجاد کند و آسیب ها را به 

حداقل برساند.

)بخش چهارم(
 بایدها و نبایدها در سفر حج



بهترین بهشتیان
حضرت فاطمه زهرا)س( فرمودند: ش��یعیان و پیروان ما، و همچنین دوس��تداران اولیاء ما و آنان كه دش��من 
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فاكهي، تاریخ نگار مّكه از قول عثمان بن ساج از » وهب بن منّبه « 
چنین نقل مي كند: »س��رزمین مّكه در آن روزگار آب نداش��ت و به 
همین جهت كس��ي در آنجا ساكن نمي شد ، تا اینكه خداوند زمزم را 
براي اسماعیل پدید آورد و به دنبال آن ، مّكه آباداني گرفت و قبلیه اي 

از »ُجرُهم« به هواي آب در آنجا مسكن گزیدند . . .«
عثمان بن ساج اضافه مي كند : » زمزم اثر پاي جبرئیل است .« 

w زمزم پس از اسماعیل )ع( 
اسماعیل ذبیح ، بیش از صد سال در جوار حرم زیست تا روزي كه 
بدرود حیات گفت و در جوار كعبه و در حجر اسماعیل آرمید و فرزندان 
اسماعیل در آن سرزمین مأوي گزیدند و قبایل ُجرهم كه پیوند سببي 
با اسماعیل و با فرزندان اسماعیل برقرار كرده بودند ، جامعه شهر مّكه 
را تش��كیل دادند و آب زمزم همچنان سرچشمه حیات مّكیان بود اما 
از آنجا كه نسل ها و جامعه ها از آفات اعتقادي و اخالقي همواره سالم 
نمي ماند ، جرهم نیز از صراط مستقیِم ترسیم شده به وسیله ابراهیم 
و اس��ماعیل منحرف ش��دند و نعمت خداوندي را ناسپاسي كردند. و 

سرانجام آن ناسپاسي این شد كه نعمت حق زوال پذیرد . 
فاسي، مؤّلف »شفاء الغرام« مي نویسد : 

»آب زمزم همواره در اختیار مردم مّكه بود و از آن بهره مند مي شدند تا 
اینكه جرهم حرمت كعبه و حرم را شكستند و در نتیجه زمزم از آنها گرفته 

شد و طي گذشت برهه اي از زمان اثري از آن برجاي نماند.« 
در اینك��ه چ��ه عواملي موجب اختفاي زمزم بوده اس��ت ، میان 

موّرخان و محّققان اختالف نظریه وجود دارد؛ 
برخي معتقدند عوامل جغرافیایي در این امر مدخلیت داشته است 
. یاقوت حموي درباره زمزم مي نویسد: » سالها گذشت و بر اثر آمدن 

سیل و باران زمزم پوشیده شد و اثر از آن به جاي نماند .« 

w عبدالمّطلب و حفر زمزم
عبدالمّطل��ب نیاي گرامي پیامبر گرامي )صّلي اهلل علیه وآله( را 
منزلتي رفیع اس��ت. او چهره برجسته بني هاشم و قریش و برترین 
م��رد موّجه مّكه بود كه س��قایت حاجیان را بر عهده داش��ت. مقام 

و منزل��ت عبدالمّطلب، عالوه بر ش��خصیت خانوادگي اش، ایمان و 
ش��جاعت و بزرگواري و كیاست او بود كه جایگاه اجتماعي او را در 
میان مّكیان و اعراب منطقه موّجه مي ساخت و داستان گفتگوي او 
ب��ا ابرهه كه به قصد ویران كردن مّكه آمده بود ، در تواریخ معروف 

است كه از عظمت این شخیصت و روح بلند او حكایت دارد. 
ب��ه همین دالیل بود ك��ه خداوند افتخار حفر زمزم و س��قایت 
حاجیان را به او ارزاني داشت. درست متعاقب پایداري اش در حرم 
و وفاداري اش نسبت به بیت اهلل بود كه آن خواب تاریخي را دید و 

هاتفي وي را مأمور حفر زمزم ساخت. 
ازرقي در اخبار مّكه ، از زهري نقل مي كند : نخس��تین چیزي كه 
از عبدالمّطلب ، فرزند هاش��م ، جّد رسول اهلل )صّلي اهلل علیه وآله ( به 
یاد مانده ، این اس��ت كه قریش با ش��نیدن خبر هجوم ابرهه ، از مّكه 
گریختند اّما عبدالمّطلب كه جواني برومند بود گفت : به خدا سوگند از 
حرم خدا بیرون نشوم كه عّزت را جاي دیگر جستجو كنم! این بگفت و 

در كنار خانه كعبه معتكف شد و قریش او را تنها گذاشتند. 
آنگاه عبدالمّطلب در قالب یك ش��عر با خدا راز و نیاز كرد و آن 

شعر این بود: 
هْم اّن اْلَمرء يمنع رحله فامنع رحالك

ال يغلبن صليبهم وضاللهم غدوا محالك
»بار خدایا! یك مرد از خانه و كاشانه خود دفاع مي كند، تو نیز 
از خانه و كاش��انه ات دفاع كن . و البت��ه كه صلیب آنها و گمراهي 

شان بر اراده تو پیروز نگردد و فردا توطئه آنان كارگر نیاید.«
او همچنان در حرم ماند تا خدا س��پاه ابره��ه و اصحاب فیل را به 
هالكت رسانید و قریش به شهر مّكه بازگشتند و عظمت عبدالمطلب 
و پایداري اش در بزرگداش��ت حرم الهي ، بیش از پیش آشكار گردید. 
در همین روزها بود كه خداوند حارث )فرزند ارشد عبدالمّطلب( را به او 
عنایت كرد و آنگاه در خواب دید كه به او گفتند : » إحفر زمزم خبیئة 
الش��یخ األعظم« ؛ »زمزم ، دفینه آن پیر بزرگ - ابراهیم خلیل )علیه 
الس��الم - را حفر كن.« و چون بیدار ش��د از خداوند خواست كه محّل 
آن را براي وي مشخص كند تا اینكه جایگاه آن را بار دیگر در خواب با 

عالیمي مشخص كردند و گفتند: » زمزم را حفر كن ...« . 

حفر زمزم 
به دست 

عبدالمّطلب 
دردودمان 

هاشم كه 
از فرزندان 

اسماعیل 
بودند ، 
همواره 

به عنوان 
سرمایه 

افتخار مورد 
توجه قرار 
گرفته است

10  خانم ها در حرم، مقابل دوربين مداربسته قرار دارند و بايد 
 مراعات نمايند.

11  در صحنه هايی که می خواهند برای شما مزاحمت ايجاد 
 کنند، بهتر است از جدل و ورود به ماجرا بپرهيزيد.

12  خروج از حرم هنگام برگزاری نماز جماعت، مبادرت به 
حرکات خالف عرف عموم مسلمانان، بردن دوربين و اشيای 

خريداری شده به داخل حرم، استفاده از ُمهر نماز ، بوسيدن 
ضريح، کشيدن پرده خانه خدا، نوشتن يادداشت در قرآن، 

درگيری، فرياد زدن، گذاشتن کالم ا... مجيد روی زمين، عدم 
رعايت نظافت حرم، سيگار کشيدن، برداشتن خاک، دخيل بستن، 

عريضه انداختن، تهيه فيلم، همراه داشتن نشريات و سی دی و 
کتاب، سجاده های مصور به ضريح ائمه)ع( جملگی مورد طعن و 

 نگرانی سعودی ها است.

13  بهترين راه پيشگيری از اذيت و بازداشت در کشور بيگانه، 
رعايت قوانين آن کشور و مرتکب نشدن اعمال خالف مقررات و 

 قانون کشور ميزبان است.
14  در ميقات شجره و جحفه، پرهيز از دور افتادن از همسفران 

و اتوبوس کاروان و در مشاعر مقدس فاصله گرفتن از محوطه 
چادرها نکته مهم و قابل توجهی است. در صورت جدايی از 

 کاروان حفظ خونسردی و آرامش مورد تأکيد می باشد.
15  هنگام عبور از عرض خيابان های مکه و مدينه و خصوصًا هنگام 

 پياده روی از مشعر الحرام به سمت منا بايد مراقب تردد اتوبوس ها باشيم.
16   همراه داشتن کارت شناسايی و کارت هتل از اهميت 

 ويژه ای برخوردار است.
17  توأم شدن زمان خريد با اوقات نماز برای شما خسته کننده و 

 آزاردهنده و موجب اهانت خواهد بود.



پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
فرزند حق شناس��ی نباش��د كه به پ��در و مادرش نظر 
رحمت كند جز آنكه با هر نگاهی ثواب حج مقبول دارد.

استاد حسین انصاریان

دریچه اي به فقه 
مذاهب اسالمي )4(

نماز میت
از نظر تمامي مذاهب اس��المي نمازگذاردن بر 

میت واجب كفایي بر مسلمانان است.
هرچند ازجهت تعداد تكبیرات نماز میت و 
كیفیت انجام آن، بین مذاهب اسالمي تفاوت 

وجود دارد.
الف( مذهب اماميه:

نماز میت پنج تكبیر دارد و به این صورت 
اداء میشود:

بعد از تكبیر اول: گفتن شهادتین.
بعد از تكبی��ر دوم: صلوات بر پیامبر )ص( و 

آل ایشان.
بعد از تكبیر سوم: دعا براي مردان و زنان مؤمن.

بعد از تكبیر چهارم: دعا براي میت.
س��پس تكبیر پنجم را مي گویند و به نماز 

پایان مي دهند.
ب( ساير مذاهب:

اهل س��نت براي نماز می��ت چهار تكبیر مي 
شمرند، اما اینكه پس از تكبیر چه اذكاري قرائت 

مي شود، بین مذاهب چهارگانه تفاوت وجود دارد:
حنبليه: 

بعد از تكبیر اول: فاتحه الكتاب.
بعد از تكبیر دوم: صلوات بر پیامبر)ص(.

بعد از تكبیر سوم: دعا براي میت.
و س��پس تكبیر چه��ارم را گفته و با كمي 

مكث سالم مي گوید.
حنفيه: 

بعد از تكبیر اول: ثنا گفتن.
بعد از تكبیر دوم: صلوات بر پیامبر)ص(.

بعد از تكبیر سوم: دعا براي میت و مسلمانان.
سپس تكبیر چهارم را مي گوید و دو سالم 

به راست و چپ مي گوید.
شافعيه: 

پس از تكبیر اول: فاتحه الكتاب.
پس از تكبیر دوم: صلوات.

پس از تكبیر سوم: دعا براي میت.
و در پایان تكبیر چه��ارم را گفته و دعاي 
الله��م ال تحرمنا اجره و ال تفتن��ا بعده را مي 
خواند و آیه هفت س��وره غاف��ر را تالوت و دو 

سالم به راست و چپ مي گوید.
مالكيه:

پ��س از تمامي تكبیرات دعا همراه با حمد 
الهي و صلوات مي گوید.

یادآوري: ش��افعیه و حنابل��ه قرائت فاتحه 
را ركن مي دانند ول��ي مالكیه و حنفیه آن را 

مكروه شمرده اند.1
نتيج�ه گي�ري: در اصل وجوب نماز میت و 
اقامه آن به جماعت و داشتن تكبیرات متعدد و صلوات 
بر پیامبر)ص( و دعا میان مسلمانان اختالفي نیست.  
گفتني است سیوطي از علماء بزرگ اهل سنت 
در تاری��خ الخلفاء گفتن چهار تكبیر را از اولیات 

خلیفه دوم دانسته است. 
1-  منبع: درآمدی بر فقه مقارن
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از امیرمؤمنان )علیه السالم( روایت شده:
َهَم�ِة َفاَل َيُلوَمنَّ  » َمْن َوَضَع َنْفَس�ُه َمَواِضَع التُّ

ن «؛  َمْن َأَساَء ِبِه الظَّ
»کس��ي که خود را به دس��ت خود در مواضع 
تهمت قرار مي دهد، نباید آن را که به او سوء ظن 

مي برد، سرزنش کند«.
حضرت صادق )علیه السالم( مي فرماید:

َهَمِة َفاتُِّهَم  »َم�ْن َدَخَل َمْوِضعًا ِمْن َمَواِض�ِع التُّ
َفاَل َيُلوَمنَّ ِإالَّ َنْفَسُه«؛ 

»کس��ي ک��ه وارد بر جاهایي از م��وارد تهمت 
ش��ود، و در میان مردم متهم گردد، باید خودش 

را سرزنش کند«. 
زائ��ر بزرگ��واري ک��ه در کاروان و در رف��ت و 
آمده��ا و گفت وگو ب��ا دیگران در مع��رض دید و 
توجه آش��نایان، دوستان و اهل کاروان است، باید 
به گونه اي رفتار کند که از موارد اتهام دور باشد و 
کاري نکن��د که مورد تهمت قرار گیرد؛ زیرا حفظ 
آبرو و ش��خصیت در درجة اول، بر خود ش��خص 

واجب است و سپس بر دیگران.
از طرفي نیز همة م��ردم و اهل کاروان در طول 
سفر حج � که باالترین سفر معنوي است � باید توجه 
داشته باشند که تهمت زدن به اهل ایمان و به کسي 
که ادعاي مس��لماني دارد، از گناهان بزرگ شمرده 
مي شود و عقوبت آن در قیامت بسیار سنگین است.

از امام صادق )علیه السالم( روایت شده:
»َمْن َبَهَت ُمْؤِمن�ًا َأْو ُمْؤِمَنًة ِبَما َلْيَس ِفيِه َبَعَثُه 
�ا َقاَل ُقْلُت  اللَُّ ِف�ي ِطيَنِة َخَب�اٍل َحتَّي َيْخُرَج ِممَّ

َوَم�ا ِطيَنُة اْلَخَب�اِل َقاَل َصِديٌد َيْخ�ُرُج ِمْن ُفُروِج 
واني؛  الُموِمَساِت« يعِني الزَّ

»کسي که به مردي مؤمن یا زني مؤمنه تهمت 
بزند، و آنچه از زشتي و گناه در او نیست براو ببندد، 
خدا در قیامت او را در »طینة خبال« برمي انگیزد، تا 
آنچه را گفته ثابت کند. راوي مي گوید که به حضرت 
گفتم: »طینة خبال« چیست؟ حضرت فرمود: چرک 

و خوني که از بدن زنان زناکار خارج مي شود!«
امیرمؤمنان )علیه السالم( از رسول خدا )صّلي 

اهلل علیه وآله( روایت مي کند:
»َم�ْن َبَهَت ُمْؤِمنًا َأْو ُمْؤِمَنًة َأْو َقاَل ِفيِه َما َلْيَس 
ِفي�ِه َأَقاَمُه اللَُّ َي�ْوَم اْلِقَياَمِة َعَلي َتلٍّ ِمْن نَاٍر َحتَّي 

ا َقاَل ِفيه«؛  َيْخُرَج ِممَّ
»کس��ي که به مرد و زن مؤمن��ي تهمت بزند 
و از آنچه در او نیس��ت، س��خن بگوی��د، خدا او را 
در قیام��ت در تّلي از آتش نگه مي دارد تا آنچه را 

دربارة مؤمن و مؤمنه گفته ثابت کند«.
رسول خدا )صّلي اهلل علیه وآله( مي فرماید:

نَّ َفِإنَُّه َأْكَذُب اْلَحِديِث«؛  »ِإيَّاُكْم َوالظَّ
»از بدگمان��ي درب��ارة هم��ه بپرهیزی��د؛ زیرا 

بدگماني، دروغ ترین سخن هاست«

گره از کار دیگران بگشا
از ت�وف�ی�ق�ات مهم یك انسان، آن است كه گشایش 
معضالت مردم به دس��ت او باشد. نعمتی اس�ت ك�ه 
ه��زاران ش��كر و س��پاس می طلبد. كارگش��ایی، از 
مقدس��ترین خدماتی است كه مورد قبول و امضای 
آیی��ن خدا ش��رع محمدی )صلی اهلل علی��ه و آله و 
س��لم( است. ب�ا ع�ن�وان ق�ض�اء ح�اج�ت م�وم�ن ، 

ان�ب�وه���ی ع�ظ�ی�م از روای�ات ن�ق�ل ش���ده ك�ه 
اه�می��ت و فضیلت و قداس��ت كار راه اندازی و رفع 
نیاز مردم و برطرف كردن مشكالت آنان و... خالصه 
در خدمت مردم و جامعه بودن را بیان می كند. این 
كار را باید به حس��اب خدا گذاشت و چشم تشكر و 

اجر هم از او داشت، نه از مردم.
تو نيكی می كن و در دجله انداز

كه ايزد در بيابانت دهد باز

بر مؤمن واجب است در هر حال و 
هرکجا و در هر شرایطي که ممکن است 

سبب ایجاد تهمت گردد و به آبرویش 
زیان برسد، اجتناب نماید.

خود را در مظان 
تهمت قرار ندهید



 در روایت 
آمده است 
که دعا 
در زیر 
ناودان کعبه 
مستجاب 
است.

امام صادق  )ع( فرمودند: 
حج های پی در پی و عمره های متوالی ، تنگدس��تی و 

مرِگ بد را دور می كند .
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در مورد مراحل کارگذاش��تن این ناودان آمده است: قریش اولین ناودان را 5 سال 
پی��ش از بعثت )هنگام تجدید بناي کعبه( از چوب نصب نمود در )و قبل از این کعبه 
ناودان نداش��ت(. عبداهلل بن زبیر در اس��الم نخستین کسي بود که به سال 64 هجري 

اقدام به نصب ناودان کرد .
حجاج بن یوس��ف در بازس��ازي کعبه به دس��تور عبدالملک به سال 74 هجري 
ناوداني به بام کعبه گذاش��ت. خالد بن عبداهلل َقْسري به دستور ولید بن عبدالملک 
ن��اودان خانه را از طال س��اخت یا اینکه با اوراق طال ن��اودان نقره اي را از درون و 

بیرون طال کاري کرد.
ش��یخ ابوالقاسم رامشت فارسي صاحب رباط مش��هور مکه ناودان را تغییر داد که 
در س��ال 537 هجري پس از مرگش توس��ط خادم او نصب شد. مقتفي خلیفه عباسي 
در س��ال 541 هجري ناوداني دیگر کار گذارد. ناصر عباسي ناوداني از چوب که با قلع 

اندود شده بود نصب کرد.
در س��ال 7۸1 هج��ري ن��اودان تزیین ش��د و بعدها ن��اودان دیگ��ري از مس 

کارگذاري ش��د.
س��لطان س��لیمان قانوني در سال 954 )یا 959( هجري ناودان مسي را برداشت و 

ناوداني نقره اي بر بام کعبه قرار داد.
از مصر در سال 962 هجري ناوداني از طال فرستاده شد که به جاي ناودان نقره اي 
نصب ش��د. سلطان احمد خان عثماني در سال 1012 هجري ناوداني نقره اي منقش 

به طال و مینا و الجورد بر کعبه گذارد.
س��لطان مراد عثماني در بازسازي کعبه به سال 1040 هجري ناوداني از چوب 
ک��ه بر آن صفحه هاي نقره زرین کاري ش��ده بود نصب کرد. س��لطان عبدالمجید 
عثماني در س��ال 1270 )ی��ا 1273 یا 1276( هجري قم��ري ناوداني یکپارچه از 
طال قرار داد که همچنان باقي اس��ت. در روایت آمده اس��ت که دعا در زیر ناودان 

کعبه مستجاب است.
)حرمین شریفین، ص 54 و 63 و 69; کعبه، ص 35; تاریخ مکه ص 117; احکام 
حج و اس��رار آن، ص 96; تاریخ و آثار اسالمي، ص 50; تاریخ جغرافیایي مکه معظمه 

و مدینه طیبه، ص 142(

ناودان 
طـال

ناودان طالیی کعبه ناودانی است 
مستقر در باالی سقف کعبه، ضلع 

شمالی )طرف حجر اسماعیل( که 
آب باران را به میان حجر منتقل 

می کند. این ناودان بنامهاي متعددي 
شهرت دارد از جمله ناودان رحمت، 
ناودان طال متأسفانه اطالعات دقیقی 
در مورد ابعاد و اندازه این ناودان 

در اختیار نیست .

عضو کاروان نور: 
خانه قرآنی ام را مدیون همسرم هستم

هوش��نگ یاری از ۸ س��الگی در کرمانشاه آغاز 
به آموختن فن قرائت قرآن کرده اس��ت. او رتبه 
اول مس��ابقات بین المللی سوریه در سال ۸4 و 
رتبه های اول بس��یاری از مس��ابقات داخلی را 
در کارنامه خود  دارد. یاری برای بار دوم اس��ت 
که همراه کاروان نور به س��رزمین وحی مشرف 

می شود.
ش�يوه انتخاب قاري�ان در اين کاروان 

چطور است؟
به نظر من ش��یوه خوبی است چون مبتنی 
بر انتخاب بهترین هاست. سفیران قرآنی کشور 
باید از بین بهترین قاریان انتخاب ش��وند. البته 
چند س��الی است که توجه ش��ورای عالی قرآن 
معطوف کسانی است که تا کنون به حج مشرف 
نشده اند که به نظرم تشویق خیلی خوبی است.

نقاط قوت قاريان ايرانی چيست؟
بع��د از قاریان مصری قاری��ان ایرانی حرف 
اول را در قرائت م��ی زنند و این افتخاری برای 
جمهوری اسالمی ایران است که تالوت هایشان 
از طرف طرف قاریان مصری مورد توجه قرار می 
گیرد. البته باید این ظرفیت از س��وی مسووالن 
هم مورد توجه بیش��تری قرار بگی��رد تا انگیزه 

های قاریان برای کار بیشتر شود.
بيشتر به کدام شيوه قرائت می کنيد؟

مانند خیلی دیگر از قاریان بیش��تر از سبک 
عبدالباس��ط تبعیت م��ی کردم اما ب��ه توصیه 
اس��اتید  بهت��ر دی��دم الحان دیگ��ری را تجربه 
کنم. اس��اتیدی چون شحات انور، استاد متولی 

عبدالعال، استاد طاروتی و استاد علی البنا.
آيا فرزندان ش�ما هم به ق�رآن انس و 

عالقه پيدا کرده اند؟
دخت��رم ریحانه که س��ال اول دبیرس��تان 
اس��ت در مس��ابقات قرآن بس��یج مقام پنجم 
را کس��ب کرده و پس��رم محمد مهدی که 5 
س��ال دارد به سبک اس��تاد مصطفی مشغول 
آموختن قرائت قرآن اس��ت. البته همه ما این 
را مدیون همس��رم هستیم که فضای آرامی را 

برای ما ایجاد کرده اس��ت.

گفـــــــــــتگو



تمدید مجدد مهلت اجرای آزمایشی 
قانون مدیریت خدمات کشوری

نمایندگان مجلس شورای اسالمی الیحه ی دو فوریتی تمدید مهلت اجرای 
آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را برای دومین بار با 145 رای 

موافق از 198 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

ابوالفض��ل حاج��ی ناظری، از عوامل آش��پزخانه 
متمرکز "زین" در مدینه منوره با خبرنگار زائر به 
گفتگو نشست. آشپزخانه زین در هر وعده غذایی 
6 هزار و 500 پرس غذا برای زائران کش��ورمان 

طبخ می کند.
زائ�ر: آقای حاج�ی نظری؛ طول س�فر هر 
زائر حدودا 30 روز اس�ت اما ماموريت عوامل 
آشپزخانه های مرکزی که غذای زائران را طبخ 
می کنن�د، بيش از 60 روز ب�ه طول می انجامد. 
آيا فشار کار در کنار طول مدتی که به صورت 
ش�بانه روزی به ماموريت تهيه غ�ذای زائران 

مشغول هستيد، شما را فرسوده نمی کند؟
- خیر! اینجا سرزمین وحی است و ما هم خادم 
زائر. وقتی در روایات و کالم بزرگان به پاداش��ی که 
خداوند به خادمان ضیوف الرحمن عرضه می دارد، 
نگاه می کنی، همه سختی ها هم آسان و هم شیرین 
می شود. از خدمت به زائران در اماکن زیارتی لذت 
می برم. در ایران به صورت افتخاری در آش��پزخانه 
حرم حضرت معصومه )س( کار می کنم. همچنین 
س��ه س��ال اس��ت که به عنوان مدیر آش��پزخانه 
مخصوص زائران ایرانی به عتبات می روم. اآلن هم 

که در مدینه خدمت می کنم. 
اينکه در طول سال به صورت مکرر و در 
بازه های زمانی طوالنی، در ماموريت به سر 

می بريد، خانواده را اذيت نمی کند؟

- خانواده ام عادت کرده اند. از س��ال 76 ، کارم 
خدمت به زائران در اماکن مقدس��ه، ش��ده است. 
همین ماموریت های مکرر، مسئولیتم را بیشتر هم 
کرده اس��ت چون در طول همه ای��ن ماموریت ها، 
مجموعه ای از تجارب را کس��ب کرده ام که به نظر 
می رس��د این تجارب، هم باید به تازه کارها منتقل 
شود و هم اینکه در جریان عملیات خدمت رسانی 
به زائران وارد ش��ود. بنابراین تا هر زمان که دعوت 
شوم و توان داشته باشم، خادمی زائران در هر کجا 

برایم افتخار است.
س��ه سال اس��ت به عنوان مدیر آشپزخانه به 
عتب��ات می روم و ط��ول ماموری��ت در هر دوره، 
45 روز اس��ت. یک هفته قبل از اینکه به مدینه 
بیای��م، در خدمت زائران در نجف بودم. برای ماه 
مح��رم هم اع��الم آمادگی کرده ام ک��ه به کربال 
بروم. خدمت به زائران، دیگر کارمان شده است و 

خانواده ام هم عادت کرده اند.
فلس�فه اينکه اين همه برای خدمت به 

زائران وقت می گذاريد چيست؟
- اینها همه به خاطر عش��ق و عالقه خدمت به 
زائران است. چیزی باالتر از خدمت به زائران نداریم. 
ش��ب و روز  می دویم تا شاید پاک شویم. شاید دو 
سه ساعت استراحت داریم. اینجا نه پول می گیری 
و نه پس��ت و مقامی در کار است؛ اینجا فقط عشق 

است که کار می کند.

گفت وگوی نشريه زائر با خادمی که شانزده سال است به زائران خدمت می کند؛

اینجا عشق است که کار می کند

اخبار جهان

تعطیلی دولت آمریکا
در پی مخالفت مجلس نمایندگان 
آمریکا با بودجه پیشنهادی اوباما 
برای س��ال آینده مال��ی، دولت 
واش��نگتن برای نخستین بار در 
17 س��ال گذش��ته تعطیل شد. 
بدی��ن ترتیب بی��ش از هفتصد 
هزار کارمند دول��ت آمریکا فعال 
مجبورن��د ب��ه مرخص��ی بروند 
و هی��چ تضمین��ی وج��ود ندارد 
ک��ه بعدا پرداخت��ی در قبال این 
مرخصی ه��ای اجباری از س��وی 

دولت صورت گیرد.
در سیاس��ت آمریکا رخدادی 
موس��وم به “تعطیلی دولت” به 
موقعیتی گفته می شود که دولت 
ارائ��ه تمام خدمات، بجز خدمات 
ض��روری را متوق��ف می کند. به 
ط��ور معمول س��رویس هایی که 
به کار خود ادامه می دهند شامل 
آتش نش��انی،  پلیس،   نیروه��ای 
خدمات مل��ی آب و هوا، خدمات 
نیروهای  درمانی،  شرکت پست، 
مس��لح،  ش��رکت آب و ب��رق و 

مدیریت ترافیک هوایی هستند.
در پ��ی این اق��دام همچنین 
فعالیت سازمان ملی هوانوردی و 
فضا )ناسا( به طور کلی متوقف شد 
و صدور گذرنامه به حالت تعلیق 
درآمد. تعطیلی دولت زمانی روی 
می دهد که قانونگذاران آمریکایی 
نتوانند بر روی بودجه مالی برای 
سال مالی جدید به توافق برسند. 
در نتیجه زمانی که بودجه کافی 
وجود نداشته باشد، دولت آمریکا 
می توان��د خدمات غی��ر ضروری 
را در ابت��دای س��ال مالی جدید 

متوقف کند.

ایران در بازی های 
کشورهای اسالمی دوم شد

دوره  س��ومین  پای��ان  ب��ا 
بازی های همبستگی کشورهای 
اس��المی، ایران با 30 طال، 17 
برن��ز در رده دوم  نق��ره و 12 
جدول توزیع مدال قرار گرفت.

بازی ه��ای  دوره  س��ومین 
همبستگی کشورهای اسالمی در 
حالی به پایان رس��ید که کاروان 
ایران با ۸۸ ورزش��کار در ش��ش 
رش��ته موفق به کسب 30 نشان 
طال، 17 نقره و 12 برنز شد و در 

مکان دوم بازی ها قرار گرفت.
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ايام هفته 
مداحقاریمجریسخنرانمحل برگزاری � نام مدير و ...زمان برگزاریو تاريخ

چهارشنبه 92/7/10

 26 ذيقعده

حاج آقامراج طيبه � امير خانلو 100538997206الی11
مطيعینباتیقربانعلیراشد يزدی

حاج آقامنازل االصواف � مجردی 16:300538997224الی17:30
مطيعیرضوانیراشد يزدی

حاج آقامنار المدينه � يزدی شفيع 21:300538997205 الی 22:30
رمضان پورحاج محمدیقربانعلیراشد يزدی

پنجشنبه 92/7/11

 27 ذيقعده

حاج آقارويال مکارم � جوادی 100538997218الی11
رمضان پورشوکاویقربانعلیراشد يزدی

دعای پر فيض کميل ابن زياد � بين الحرمين

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

از نجف به مدینه آمده و از مدینه به کربال می رود. آشپز افتخاری حرم حضرت معصومه )س( نیز 
هست اما امسال کمتر قسمتش شده تا در حرم فاطمه معصومه )س( خدمت کند. دو ماه قبل از 

اینکه برای خدمت در یکی از آشپزخانه های محل طبخ غذای زائران ایرانی حج 92 به مدینه 
بیاید، لباس خادمی زائران عتبات را به تن داشته است. زندگی خود را وقف خدمت به زائران 
کرده است. می گوید: »اینجا نه پول می گیری و نه پست و مقامی در کار است؛ اینجا فقط عشق 

است که کار می کند.« 

 اینها همه به 
خاطر عشق و 
عالقه خدمت 

به زائران است. 
چیزی باالتر 

از خدمت 
به زائران 

نداریم. شب و 
روز  می دویم 
تا شاید پاک 
شویم. شاید 

دو سه ساعت 
استراحت 

داریم. اینجا نه 
پول می گیری 

و نه پست و 
مقامی در کار 

است؛ اینجا 
فقط عشق است 

که کار می کند

گفــــــــتگو



نسل سوم ربات  انسان نمای 
ایرانی متولد می شود

دو انتصاب جدید دولت 
حج��ت االس��الم حس��ن روحان��ی رئیس جمه��ور در 
احکامی جداگانه حس��ام الدین آش��نا و علی یونسی 
را به ترتیب به عنوان مش��اور رئیس جمهور در امور 
فرهنگی و دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام 

و اقلیت های دینی و مذهبی منصوب کرد.
درص�د   75 ان:  ان  w س�ی 
امريکاي�ی ها مواف�ق مذاکره با 

ايران هستند
w سياس�ت های جديد ساخت 

مسکن

w معاون وزير کار: ايجاد شبکه 
ملی بازار کار

w ج�ان کری: لغ�و تحريم ها را 
بررسی هم نمی کنيم

w س�خت گيريهای بيشتر برای 
چک های بی محل

w جای خالی نظارت بر موسسه 
های خيريه

w ظريف: برای توافق با غرب با 
حفظ حق غيرقابل مذاکره غنی 

سازی مصمم هستيم
w برنام�ه تامين اجتماعی برای 
رايگان ش�دن 136 قلم داروی 

بيماری های خاص

ب�رای  سياس�يون  w اجم�اع 
حمايت از جنبش ضد تحريم

w اوباما پ�س از ديدار با نتانياهو: 
هم�ه گزينه ه�ا از جمل�ه گزينه 
نظامی درباره ايران روی ميز است

w مخابرات تعرفه تلفن ثابت را بر 
خالف دستور وزير افزايش داد

w طلب 14 ميلياردی مشترکان 
از اپراتورهای تلفن همراه

w رف�ع تحري�م ايران ب�ه زيان 
کدام کشورهاست؟

11

رئیس جمهور ترکیه 
بهبودی روابط میان ایران و امریکا 

را به نفع آنکارا دانست
رئی��س جمه��ور ترکی��ه رون��د احتمال��ي 
بهبودي روابط میان ای��ران و امریکا را به 

نفع آنکارا دانس��ت.
روزنامه حرٌی��ت ترکیه به نقل از عبداهلل 
گل نوشت، روند احتمالي مالیمت در روابط 
میان ای��ران و امریکا تا حد زی��ادي به نفع 

آنکارا خواهد بود.
بر اساس این گزارش، رئیس جمهور 
در  واش��نگتن  فشار  به  اش��اره  با  ترکیه 
جلوگی��ري از تراکنش هاي بانکي ترکیه 
ای��ران، گف��ت، تحریم ه��اي تحمیلي  با 
امریکا علیه تهران بر س��ر برنامه انرژي 
هس��ته اي ایران بر اقتص��اد ترکیه تاثیر 

گذاش��ته اس��ت.
وي در ادام��ه تصری��ح ک��رد: »اما اگر 
روند مالیمت ]در رواب��ط ایران و امریکا[ 
آغاز ش��ود، ما اولین کشوري خواهیم بود 
که بیش از دیگران خوشنود خواهیم شد. 
ن��ه فقط به خاط��ر از بین رفت��ن احتمال 
جنگ، بلکه ب��ه خاطر مس��ائل اقتصادي. 
بانک ه��اي ما اکن��ون نمي  توانند مبادالت 
مال��ي و بانک��ي با ایران داش��ته باش��ند. 

تحریم ه��اي زی��ادي وج��ود دارد.«
ریی��س جمهور ترکیه پ��س از گفتگوی 
تلفن��ی اوبام��ا و روحان��ی در اظهاراتی این 

مسئله را به نفع منطقه دانسته بود.

صالحی: مکان یابی 
ساخت نیروگاه جدید 

آغاز شده است
رییس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: برای 
س��اخت نیروگاه  اتمی جدید س��اختگاه ها و 
مکان یابی ها انجام شده و در سواحل شمالی 
و جنوب��ی کش��ور برنامه ریزی های��ی برای 

ساخت نیروگاه  اتمی شده است.
علی اکب��ر صالح��ی در جم��ع خبرنگاران 
اظه��ار ک��رد: مکان یابی و س��اختگاه ها برای 
ساخت نیروگاه اتمی انجام شده و اولویت برای 
ساخت نیروگاه اتمی در سواحل جنوبی کشور 
اس��ت به دلیل اینکه ای��ن نیروگاه ها همراه با 
آب شیرین کن ساخته می شوند نیاز استان های 

جنوبی به آب شیرین کن بیشتر است.
وی افزود: رفع تحریم هایی که آمریکا بر ضد ایران 
وضع کرده است نیاز به مذاکره دارد اما من نسبت به 
مذاکرات آینده هسته ای ایران با آمریکا و کشورهای 
اروپایی خوش بین هستم. وی تصریح کرد: ادامه 
داد: رییس جمهور نیز بر اساس همین اصول و در 
همین مسیر قرار دارد اما همواره برخی از پیشبرد 
مناسبات ایران با جهان نگرانند چرا که جمهوری 
اسالمی ایران قدرتمندترین کشور منطقه است 
و از اینک��ه روز به روز بر قدرت و اقتدار و عزتش 
افزوده شود نگران هستند. رفع تحریم هایی که 
آمریکا بر ضد ایران وضع کرده است نیز نیاز به 
مذاکره دارد اما من نس��بت به مذاکرات آینده 
هسته یی ایران با آمریکا و کشورهای اروپایی 

خوش بین هستم.
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ایران 

کیهان

جام جم

جمهوری 
اسالمی

دنیای 
اقتصاد

خراسان

ابتکار

تهران 
امروز

نسخه سوم ربات  انسان نمای ایرانی »سورنا« با قابلیت های توسعه یافته توسط پژوهشگران دانشگاه 
تهران در حال ساخت است که تا کمتر از دو سال دیگر رونمایی می شود.

به گزارش ایس��نا، این ربات پیش��رفته ایرانی عالوه بر توانایی باال رفتن از پله و س��طح شیب دار، 
قابلیت چرخش در جا و تکلم را نیز داراست.

قرار است در طراحی بدنه این ربات، شاخص های ایرانی لحاظ شود؛ به همین دلیل برای داشتن 
ربات زیبا و قابل افتخار در جامعه جهانی، طراحان صنعتی متخصص گردهم آمده اند تا طی رقابتی، 
پوشش��ی شکیل برای این ربات طراحی کنند. همچنین نامگذاری اسم ربات نیز به مسابقه گذاشته 

شده است.
دکتر عقیل یوس��فی کما، مجری طرح کالن ربات انس��ان نما گفت: طرح ملی توس��عه کاربردی 

رباتیک الهام یافته از طبیعت )ربات انسان نما( از ابتدای دی ماه سال 90 آغاز شد.
معاون پژوهش��ی پردیس فنی دانش��گاه تهران فاز سه پروژه ربات )طرح ملی ربات الهام یافته از 
طبیعت یا ربات انسان نما( را با هزینه ای حدود دو میلیارد تومان با همکاری سازمان گسترش قابل 

اجرا دانست.

تقدیر 23۰ نماینده از مواضع 
رئیس جمهور در سازمان ملل متحد

230 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با انتش��ار بیانیه ای اعالم کردند که از مواضع 
هوش��مندانه رئیس جمهور در س��ازمان ملل 
متحد که در عین پایبندی به ارزش ها و آرمان 
های انقالب اس��المی مورد تاکید حضرت امام 
)ره( و مق��ام معظم رهب��ری، تصویری مقتدر، 
صلح دوس��ت و طالب گفت وگو و اهل تعامل 
در حل مس��ائل منطقه و بی��ن المللی از ایران 

ارائه دادند، تشکر می کنند.
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

خالق من بهشتی دارد نزدیک، زیبا 
و ب��زرگ و دوزخ��ی دارد به گمانم 
کوچک و بعید و در پی دلیلی است 
که ببخشد ما را. گاهی به بهانه یک 
دعا در حق دیگری. ش��اید امروز آن 

روز بی دلیل باشد. التماس دعا. 
غالمرضا شريف مقدم، قائنات 

عق��ده دل بر بقیع باز نش��د، به 
راس��تی آقا امام رضا)ع( غریب است 

یا ائمه بقیع؟! 
مهدی تقی آبادی کاروان 
19029، نيشابور
 
س��الم: حاجی ش��دن چه آسان 
ولی حاجی ماندن چه سخت است. 
ولی خوشحالم که به نیابت از کسی 
محرم شدم که در این دنیا نیست و 

حاجی می ماند. 
ياس کاروان 39009، قائنات

ی��زدان تو را س��پاس! راس��تی 
چگون��ه و ب��ا چ��ه زب��ان و بیانی 
م��ی ت��وان از خال��ق هس��تی ب��ه 
س��بب دعوت م��ا در مهمانی اش 

سپاس��گذاری کرد. 
هتل قصرالعزيزه، الف عين ی

گفت�م: دوس��تی اله��ی و غیر 
الهی چیس��ت؟ آیا دوستی به غیر 
خ��دا از روی غریزه، ش��رک و غیر 

الهی اس��ت؟
گف�ت: هر دوس��تی ای که به 
اذن و اجازۀ پروردگار متعال باشد 
و او م��اک و معی��ار آن را تعیین 
کند، دوس��تی الهی اس��ت که در 
ترقی، تعالی و رش��د انس��ان تأثیر 

بس��زایی دارد. 
تق��وا  ای��ن دوس��تی،  م��اک 
و پارس��ایی اس��ت. مؤم��ن بای��د 
دوس��تی خ��ود را بر این اس��اس 
تعبیر  ب��ه  تقویت کند.  و  تثبی��ت 
دیگر، دوس��تی الهی این است که 
با کسانی که خدای متعال  انسان 
آنان را دوس��ت می دارد به اندازۀ 

کمالش��ان دوس��تی کند.
 با این ماک روش��ن می ش��ود 
الهی،  انس��ان  که برترین محبوبان 
انبیا، امامان، اولیای الهی و ش��هدا 
هستند؛ کس��انی که خدای متعال 
در قرآن بر دوس��تی خ��ود با آنان 

تصریح کرده اس��ت.

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.
حطیم

یك��ي از م��كان هاي مق��دس در 
مسجد الحرام در كنار كعبه، حطیم 
اس��ت. از ام��ام ص��ادق پرس��یدند 
حطیم كدام نقطه است؟ فرمودند: 
پایی��ن درب كعبه و حجراالس��ود. 
س��وال شد چرا به این محل حطیم 
م��ي گوین��د؟ فرم��ود: چ��ون در 
اینجا م��ردم تالش م��ي كنند كه 
خود را به حجر االس��ود برس��انند 
 و یكدیگ��ر را فش��ار م��ي دهن��د.

عکس روز

منا  - مسجد خیف                                        عکس: کمال الدین شاهرخ 

شاهد

ب��ا ه��وای نف��س مب��ارزه كنید كه 
جهاداكب��ر اس��ت. ازخ��ود بگذرید 
تا به خدا برس��ید و هیچ��گاه از یاد 

خداغافل نشوید. 
فرازی از وصيت نامه شهيد 
مصطفی عسكری 

w w w . h a j j . i r

پیام توحیدی حج
مناسک عظیم حج، قبل از هر چیز دیگر، یک مراسم پرشکوه عبادی با یک 
روح جمعی است. بدون تردید، اولین بانگ، زیباترین آهنگ و برجسته ترین 
ش��اخصه حج، ش��عار توحید است. هر س��ال میلیون ها انس��ان مسلمان، از 
گرداگ��رد گیتی ب��ا قصد عبادت و تقرب، در جاری خروش��ان حج، همراه و 
هم ن��وا طنین توحید را س��ر می دهند؛ »لبیْک الّلهَم لّبیک، ال ش��ریَک لَک 
لبیْک...«. حاجی، اولین عمل خود رادر حج با این شعار آغاز می کند و بدین 
روی، بیزاری خویشتن را از شرک و مظاهر آن فریاد می زند. سپس با ندایی 
سرش��ار از حقیقت، تن به عبودیت و بندگی پروردگار می سپارد. حج، تجلی 
عملِی یکتاپرستی، و اوج توحید و عبادت در ُبعد اجتماعی آن است، آن هم 
در مقدس ترین سرزمین هس��تی، مّکه، که مهم ترین محور توحیدی، کعبه 
در آن جای دارد.                                          محمدکاظم بدرالدين

حرف تمام شعر

سید محمد جواد شرافت 

 از خاك می روم كه از آیینه ها شوم 
 ها! می روم هر آینه در سرزمین نور

 این چند روز فرصت خوبیست تاكه من 
حرف تمام شعر همین بود، اینكه من

ها! می روم از این من خاكی رها شوم
با جلوه های روشن عشق آشنا شوم

از چند سال بندگی تن جدا شوم
 در خود فرو بریزم و از نو بنا شوم
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