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بقیع قطـعه ای از بهشت
دیش��ب مدینه بود و اش��ک هایی که س��نگفرش های بین الحرمین را 
می شست. دیش��ب مدینه بود و بدن های خسته و زخم خورده یادگارانی 
که با سریع الرضا علی )ع( لحظه لحظه اوج می گرفت. دیشب مدینه بود و 
عطر مناجاتی که از حرم نبوی تا بهشت بقیع جان ها را صفا می داد. دیشب 
دلهای عاشقی بود که پیش پای ام البنین افتاد تا آثار سخاوت و حماسه 
عباس را به تماشا بنشیند. دیشب زینب تنها نبود وبر دستهای فرشتگان 
زمینی خدا با جالل و اجالل تا حرم نبوی بدرقه شد و درپیش قدم های 

خسته او هر خارا سنگی با مژگان عشق برداشته می شد.          2 

دیشـب از حرم بقیع تا حرم نبـوی
 در پرتو مناجات علی)ع( نور افشانی بود

یا سـریع الـرضا

انس با خدا
گاهی دعا حاجت خواسـتن نیسـت، فقط انس با 
خداست. دعا یا درخواست است، یا تمجید و تحمید 
اسـت یا اظهـار محبت و ارادت اسـت؛ همـه این ها 
دعاست. گاهی هم دعا حاجت خواستن نیست، فقط 

انس با خداست.

  سرمقاله

هزاران نفر از میهمانان رسـول اهلل )صلى اهلل علیه وسـلم( 
شب گذشته به بین الحرمین آمدند تا با تالوت دعای شریف 
کمیل در پشـت درهای بسـته حرم بقیع، جان ها را به عطر 

جانبخش علوی صفا بخشند. 
 2                                                                                          



تاسیس شبکه دفاع مقدسی کوثر
معاون صدا و سیما گفت  تدارک 10 شبکه را دیده ایم که یکی از آنها 

شبکه کوثر با رویکرد دفاع مقدس و انقالب اسالمی است.

سرمقاله

بقیع قطعه ای از بهشت
ادامه از صفحه اول

 دیش��ب مدینه از علی )ع( 
پر ش��ده ب��ود و من س��وختم. 
بقیع قطعه ای از بهشت است. 
بقی��ع سرچش��مه بق��ا اس��ت، 
صبر حس��ن)ع(  س��ند  بقی��ع 
،بقی��ع گ��واه آرام��ش  اس��ت 
زین��ت س��اجدان اس��ت،بقیع 
باقرالعلوم )ع( و  روضه خاموش 

صادق آل محمد )ع( اس��ت.
بقی��ع قطعه ای از بهش��ت 
خداس��ت. چراغ بقی��ع اگر چه 
خاموش اس��ت ام��ا دل های ما 
ب��رای آن م��ی تپ��د. و در قلب 
همه ما خانه دارد.دیش��ب برای 
زایران مدینه رنگ وبوی دیگری 
داشت. والبته که هر کس محب 
اهل بی��ت )ع( باش��د می داند 
دوس��تی اهل بیت در پیمودن 

راه ائمه مظلوم بقیع است.
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رئی��س س��تاد مدین��ه من��وره درب��اره کمب��ود فضای 
غذاخوری اقامتگاه های زائ��ران ایرانی در مدینه که به 
تراکم بی��ش از حد زائ��ران در غذاخوری ها می انجامد 

توضیحات��ی ارائ��ه ک��رد. 
نص��راهلل فرهمند در گفتگو با خبرنگار س��تاد اطالع 
رس��انی ح��ج 92 درب��اره انتقادهای زائران نس��بت به 
محدودیت فض��ای غذاخوری ها در اقامتگاه های زائران 
ایران��ی در مدینه من��وره گفت: تنها کش��وری که صد 
درصد زائرانش از غذا در محل هتل اس��تفاده می کنند 
و س��ه وعده غذا در محل غذاخوری هتل ها به زائرانش 
عرض��ه می کند، ایران اس��ت. همچنی��ن در هیچ جای 
دنیا صد درصد مس��افران اس��کان یافت��ه در یک هتل 

از امکانات تغذیه ای و س��الن غذاخوری هتل اس��تفاده 
نمی کنن��د. حت��ی برخ��ی کش��ورها در حج هس��تند 
ک��ه وعده های غذای��ی را در ظرف یک ب��ار مصرف در 

اتاق ه��ای زائ��ران توزی��ع می کنن��د. 
وی افزود: از طرفی س��قف تع��داد طبقات اقامتگاه ها 
در مدینه، 10 طبقه اس��ت لذا فقط یک طبقه به س��الن 
غذاخوری اختصاص پیدا کرده اس��ت. به همین دلیل در 
زمان پذیرش زائران در غذاخوری، فضای محدود و تراکم 
بیش از اندازه زائران در غذاخوری به چشم می آید اما در 
مکه، هتل ها 20 طبقه نیز است و از این رو 2 تا 3 طبقه 
به عنوان غذاخوری مورد استفاده قرار می گیرد و مشکل 

کمبود فضای غذاخوری ها حل می شود.  

پاسخ ستاد مدینه منوره به انتقاد زائران؛
محدودیت سالن های غذاخوری در مدینه

بخاطر تعداد طبقات اقامتگاه هاست

ادامه از صفحه اول
انب��وه زائران ایران��ي در حال��ي فرازهاي 
روحبخش دعاي كمیل را در صفوف متراكم 
زمزمه مي كردند كه از یك س��و قبه الخضراء 
پیامبر گرامي اسالم )ص( و از سوي دیگر قبور 
ائمه بقیع علیهم السالم، آنها را در برگرفته بود. 
به گزارش خبرنگار زائر در مدینه منوره، مراسم 
دعای کمیل که همه س��اله در مدینه منوره 
برگزار می شود. امس��ال نی��ز پرشورتر از همیشه 
برگزار ش��د. در این مراس��م زائران ایرانی حاضر 
در مدین��ه در فضای��ی آرام و معنوی به ذکر دعا 

پرداخته و در مظلومیت ائمه بقیع گریستند. 
دع��ای کمی��ل زائ��ران ایران��ی در مدینه با 
همکاری پلیس این ش��هر برگزار  شد و در طول 
برگزاری این مراسم با شکوه، خیابان های اطراف 
مس��جد النبی )ص( مسدود ش��ده و تنها زائران 

ایرانی اجازه حضور در این منطقه را داشتند.
این مراسم راس ساعت 21/30 با تالوت آیاتی 
از کالم اهلل مجید آغاز شد و در ادامه مداحان اهل 
بیت )ع( در مدح و منقبت رسول اهلل )ص( و ائمه 

مظلوم بقیع )ع( به مرثیه سرایی پرداختند.
پس از قرائت دعای کمیل توسط محمدرضا 
والمس��لمین  حجت االس��الم  غالمرض��ازاده، 

قاضي عس��كر نماین��ده ولی فقیه و سرپرس��ت 
حجاج جمهوری اس��المی برای عزت اس��الم و 
مسلمین و حل مشکالت جهان اسالم به درگاه 

خداوند متعال دعا كرد.
زائ��ران ایرانی در حج امس��ال چهار نوبت در 
بین الحرمین دعای کمیل می خوانند که دومین 
مراس��م، هفته آین��ده در بین الحرمی��ن برگزار 
می ش��ود و دو نوب��ت دیگر بعد از موس��م حج و 
بازگشت حجاج مدینه بعد از مکه برپا خواهد شد.
در حاشیه مراسم دعای کمیل مدینه

حجت االس��الم  دیش��ب  مراس��م  در   w
والمس��لمین قاضی عس��کر سرپرست حجاج 
ایران��ی، اعض��ای بعث��ه مقام معظ��م رهبری 
اعض��ای هیئت ه��ای اعزام��ی مراج��ع عظام 
تقلید، آقای س��عید اوحدی رئیس س��ازمان 
حج و زی��ارت،  حجت االس��الم والمس��لمین 
راش��د یزدی، آقای رس��ولی محالتی س��فیر 

جمهوری اسالمی در ریاض حضور داش��تند.
w در ابت��دای مراس��م، تالوت آیات وحی 
توس��ط قاری برجسته کش��ورمان محمدرضا 
پورزرگری انجام شد و برنامه با مداحی میثم 
مطیع��ی م��داح اهل بیت عصم��ت و طهارت 
علیهم الس��الم ادامه یاف��ت. اولین دعای پر 
فی��ض کمی��ل در بین الحرمی��ن در حج 92 

توس��ط محمدرض��ا غالمرض��ازاده اج��را و با 
مداحی حاج حمی��د رمضانپور، مداح و ذاکر 
اه��ل بیت عصم��ت و طهارت علیهم الس��الم 

ادام��ه یاف��ت. 
w جانبازانی که در قال��ب کاروانی ویژه به 
حج مشرف شده اند، همگی در کنار یکدیگر در 
بین الحرمی��ن حضور یافته بودند تا حتی وقتی 
می خواهند نوای یا رب یا رب را زمزمه کنند، با 
هم باشند. همسران این جانبازان نیز در ردیف 

جلو قرار گرفته بودند.  
w زائ��ران ایرانی در پایان این مراس��م در 
اقدام��ی زیبا، فض��ای بین الحرمی��ن را جارو و 

نظافت کردند.
w  نیروهای پلیس عربس��تان از ساعت ها 
قبل از مراس��م در این محدوده حضور یافته 
و مس��تقر ش��ده بودند.این تدابیر همه ساله 
به منظور جلوگیری از مش��کالت احتمالی به 
هنگام برگزاری دعای کمیل اتخاذ می ش��ود.

w  برخی زائران ایرانی از فرصت پیش آمده 
در کنار بقیع استفاده کرده و در پشت درهای 
بس��ته این قبرس��تان به خواندن دعا، زیارت و 

نیایش با پروردگار پرداختند. 
w نظم کاروان ها و زائران ایرانی بیش از هر 
موضوع دیگری در این مراسم مورد توجه بود.

دیشب از حرم بقیع تا حرم نبوی  در پرتو مناجات علی)ع( نور افشانی بود

یا سریع الرضا



به گزارش روابط عمومی سازمان حج وزیارت 
مستقر در شهر مدینه منوره واحد تدارکات و 
تغذیه س��تاد مدینه منوره امور مربوط به تهیه 
اقالم مورد نیاز 2 آش��پزخانه متمرکزاین شهر  
و اق��الم تغذیه ای و میوه مورد نیاز  هتل های 
محل اس��تقرار زائران ایرانی در شهر مدینه  را 

برعهده دارد.
بنا بر این گزارش بعد از تهیه برنامه غذایی 
زائران در ایران و محاسبه سرانه غذایی هر زائر 
و استخراج اقالم مورد نیاز برای هر نفر و نتیجتا 
محاسبه کل اقالم مورد نیاز و تعیین اینکه بنا 
بر شرایط و توجیهات فنی و کارشناسی کدام 
اقالم میبایس��ت از ایران و نیز کدام اقالم باید 
از بازار عربستان تهیه شود اقدام به درج آگهی 
مناقصه های مرتب��ط در روزنامه  ها گردید و 
س��پس با مراجعه ش��رکتهای تامین کننده و 
ارزیابیهای الزم در خصوص تواناییها و کیفیت 
اقالم قابل تامین اق��دام به عقد قرارداد با این 

شرکت ها شد.
در زمان مورد نظر اقالم تهیه ش��ده از ایران 
به عربستان ارسال و تحویل شرکت واسط توزیع 
کنن��ده که امور گمرکی مربوط به کاالها را  نیز 
انج��ام می دهند گردیده وبه م��وازات این امر با 
ش��رکتهای تامین کننده اقالم از بازار عربستان 
نیز عقد قرار داد های الزم صورت پذیرفته است.
امور مربوط به درخواست اقالم مورد نیاز توسط 
آشپزخانه های متمرکز و نیز هتلهای محل اقامت 
زائران ایرانی از طریق سیس��تم نرم افزاری آنالین 
ب��ه واحد تدارکات تغدیه ارج��اع و این واحد نیز با 
رصد موجودی اقالم شرکتهای تامین کننده و نیز 
موج��ودی انبار این واح��د در جهت توزیع اقالم و 
تحویل آن به بخشهای درخواست کننده اقدامات 

الزم را بعمل  می آورد.
در حال حاض��ر اقالم در خواس��تی هتلها 
که از طریق مدی��ران مجموعه به اطالع واحد 
تدارکات و تغذیه میرسد در درب هتلها تحویل 
داده می ش��ود و نی��ازی به مراجع��ه مدیران 

مجموعه وکاروان به انبار این واحد نیست.
از جمل��ه اقدامات و خدم��ات دیگری که از 
طری��ق واحد تدارکات وتغذیه صورت می پذیرد 
تامین و توزیع غذای مورد نیاز بین راهی زائران 
ایرانی اس��ت که این غذا در شبهای اعزام زائران 
از مدینه من��وره به مکه پس از احرام در میقات 
شجره در بین راه بین این عزیزان توزیع میگردد 
و واحد تدارکات و تغذیه از طریق سیس��تم نرم 
افزاری آنالین در خصوص تعداد افراد و روزهای 
اعزام اطالع یافته اقدامات الزم را در وقت مقتضی 

بعمل می آورد.

معرفی واحد تدارکات و تغذیه ستاد 
مدینه سازمان حج وزیارت  دکتر مجید حکیم الهی، دبیر هیات علمی بعثه مقام معظم رهبری مطرح کرد:

احیای تمدن اسالمی در سایه حج ابراهیمی

زلزله 4.5 ریشتری نهبندان را لرزاند
زلزل��ه ای ب��ه بزرگی 4.5 ریش��تر بامداد دی��روز نهبندان در 
اس��تان خراس��ان جنوبی را لرزاند. در س��اعت 4:46 بامداد 
دیروز زلزله ای 4.5 ریش��تری در عم��ق 10 کیلومتری زمین، 

شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی را لرزاند. 

w w w . h a j j . i r

 با توجه به 
ضرورت احیا 
تمدن اسالمی 
الزم است 
ارتباط بین 
اندیشمندان 
اسالمی از 
کشورهای 
مختلف و 
از مذاهب 
مختلف برقرار 
شود
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هیات علمی بعثه مقام معظم رهبری 
در چه زمینه هایی فعالیت می کند؟

 حج دارای ابعاد مختلفی است که برای 
تامین هر بعد نیاز به متخصصان ویژه ای 
است. یکی از جنبه های حج، بعد معنوی 
و معرفتی اس��ت که شامل ابعاد عرفانی و 
علمی حج اس��ت که برای پاسخگویی به 
نیازه��ای موجود در این زمینه گروهی از 
شخصیت های برجس��ته و فرهیخته به 
عنوان هیات علم��ی در بعثه مقام معظم 
رهبری هر سال به حج مشرف می شوند. 
هیئت علمی بعثه میزب��ان زائرانی ایرانی 
اس��ت که برای ش��ناخت بیش��تر حج و 
نگاه جمهوری اس��المی به جهان اس��الم 
و وحدت کلمه مس��لمانان و رسالتی که 
بر دوش مسلمانان است به بعثه مراجعه 
می کنند. با توجه به ضرورت احیاء تمدن 
اسالمی الزم است ارتباط بین اندیشمندان 
اس��المی از کشورهای مختلف و از مذاهب 
مختلف برقرار شود تا بتوانیم شاهد شکوفایی 

و بالندگی جهان اسالم باشیم.
 چـرا در قرن های اخیر شـاهد 

ضعف تمدن اسالمی بوده ایم؟
دلیل��ش اخت��الف و تفرق��ه ای بود 
که دشمنان اس��الم میان اندیشمندان 

اسالمی انداختند. 
یعنـی دالیل فکـری و فرهنگی 

مطرح نبود؟
چ��را. ب��ه نظر م��ی رس��د همگرایی 
و همس��ان س��ازی جهان اس��الم بعد از 
رنس��انس خوب انجام نش��ده. ل��ذا دوره 
فترتی ش��کل گرفته که امی��د می رود با 
رش��دی که امروز شاهد هستیم باز به آن 

دوره درخشان باز گردیم.
آیـا نشـانه هـای ایـن احیـا و 
شکوفایی هم اکنون دیده می شود؟

ام��روز ش��اهدیم که در کش��ورهای 
اسالمی رشد تولید علم نسبت به بسیاری 
کش��ورهای دیگر بیشتر اس��ت. مثال در 
ایران رتبه تولید علم و اندیشه 11 مرتبه 
بیشتر از حد متعارف است. تعداد مقاالت 
علمی اندیش��مندان اس��المی نسبت به 
س��ایر مقاالت بس��یار باالتر بوده اس��ت. 
دانشگاه های کشورهای مسلمان در حال 

رشد هستند. من 12 سال در آفریقا زندگی 
کرده ام. زمانی در آفریقا باسواد کم بود. اما 
االن استاد دانشگاه زیاد داریم. بسیاری از 
اختراعات در غرب متعلق به مس��لمانان 
اس��ت و بسیاری از تئوری های علمی که 
زیربنای اختراعات است از سوی مسلمانان 
طرح می ش��ود هر چند این مس��لمانان 
را دارن��د.  تابعی��ت کش��ورهای غرب��ی 
حج چه ظرفیتی برای هم افزایی توان 

علمی و فکری جهان اسالم دارد؟
بیش از یک تا دو میلیون مسلمان هر 
سال همزمان در سرزمین وحی گرد هم 
می آیند. اگر جهان اسالم از این ظرفیت 
اس��تفاده کند یقین��ا آینده مس��لمانان 
متف��اوت از امروز خواهد بود. الزم اس��ت 
س��مینار ها و همایشهای علمی در حوزه 
های مختلف علم و صنعت و دانش برگزار 
ش��ود و نخبگانی که از سراس��ر جهان به 
حج می آیند در این سمینارها به صورت 
تخصصی شرکت کنند. البته چند همایش 
هر سال در مکه برگزار می شود که برخی 
توس��ط وزارت اوقاف عربس��تان و برخی 
توس��ط رابطه العالم االسالمی برگزار می 
ش��ود .اما این همایش ها بس��یار محدود 
است و همه علوم پایه و انسانی و اسالمی 
را شامل نمی شود، از نظر شرکت کننده 
هم محدود است و عده خاصی دعوت می 
شوند. اگر دولت عربستان شیوه ای را برای 
بهره گیری بهتر از حضور اندیشمندان و 
دانشمندان مسلمان در حج طراحی کند 
یقینا ای��ن همایش می توان��د در جهت 

توسعه تمدن اسالمی بسیار مفید باشد.



امام سّجاد  )ع( فرمودند:
حج گزار آمرزیده است و بهشت برای او واجب شده است و عمل را از 

سر می گیرد و خانواده و مالش در حفظ خداست.

اخبار کوتاه حج

24 و 25 ذی القعده شلوغ 
ترین روز مدینه منوره

وزیر حج عربس��تان با اعزام 
حجاج به مدینه منوره در بامداد 

1۴ ذي الحجه موافقت كرد.
نوش��ت:  الری��اض  روزنام��ه 
ای��ن توصیه از س��وي كمیته اي 
ارائه شده اس��ت كه در خصوص 
عملیات اعزام حج��اج بین مكه 
مكرمه و مدینه منوره در زمانهاي 
پی��ك )اوج حضور حجاج( یعني 
روزه��اي 2۴ و 2۵ ذي القعده و 
همچنی��ن روزهاي 1۴ و 1۵ ذي 

الحجه تشكیل شده است.
این كمیته تاكید كرده است 
حج��اج روز 13 ذي الحج��ه به 
مدینه منوره اعزام نمي شوند و به 
كوچاندن آنه��ا از بامداد 1۴ ذي 
الحجه پایبند است و اینكه خروج 
حجاجي كه مي خواهند از طریق 
فرودگاه بین المللي بن عبدالعزیز 
و اقامتشان در مدینه منوره از 1۴ 

ذي الحجه از سه روز فراتر نرود.

افتتاح سـالن جدید حجاج 
در فرودگاه مدینه

رئی��س كمیته ح��ج مدینه 
منوره در مراس��م افتتاح سالن 
جدی��د حجاج ف��رودگاه مدینه 
من��وره ب��ر ض��رورت افزای��ش 
تالشهاي دست اندركاران حج و 
رفتار نیكو با حجاج تاكید كرد.

امسال چه تعداد آفریقایي 
حاجی می شوند؟

روزنامه عكاظ نوش��ت: تعداد 
حجاج آفریقایي غی��ر عرب كه تا 
كنون وارد سرزمین مقدس وحي 
ش��ده اند به 12 هزار نفر رس��یده 
اس��ت. این حجاج تحت پوش��ش 
موسسه مطوفان حجاج كشورهاي 

آفریقایي غیر عربي است.
عبدالواحد برهان سیف الدین 
رئیس ش��وراي اداري موسس��ه 
كش��ورهاي  حج��اج  مطوف��ان 
آفریقای��ي غیر عرب��ي اعالم كرد 
در موس��م ح��ج امس��ال، حدود 
17۴ هزار حاجي از كش��ورهاي 
آفریقایي غیر عربي ش��ركت مي 
كنن��د و ای��ن موسس��ه بیش از 
پنج هزار نف��ر را براي خدمت به 
آنها در بخشهاي مختلف چه در 
مكه مكرمه یا مشاعر مقدسه به 

خدمت گرفته است.
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زائر باید به این معنا توجه داشته باشد که همسفران 
و مردمي که در طول زیارت و مناس��ک حج با آنان 
برخورد مي کند، همه و همه وطن را به قصد عبادت 
ترک کرده و در دایرة دوري و فراق از اهل و عیال و 
آشنایان و دوستان قرار گرفته و گرد و غبار غربت و 
دل تنگي به چهره دارند؛ اگر همسفر و هم اتاقي اش 
خوش اخالق نباش��د، بیش از ان��دازه برغم غربت و 
درد هج��ران و فراقش مي افزای��د؛ این دور از انصاف 
اس��ت که انسان سبب اندوه بیشتر یا غصة فزون تر، 
یا احساس غربت شدید تر گردد. گرچه خود زائر در 
غربت و در فضاي فراق است، ولي باید به خاطر خدا 
و براي زدودن اندوه همس��فران، با رویي گشاده و به 
کاربردن سخنان محبت آمیز با آنان برخورد کند تا 
عالوه بر زدودن رنج س��فر رضای��ت حضرت حق را 
نیز جلب نماید و یقینًا برخورد با چهرة باز و خندان 
سبب زدوده شدن غم و غصة دیگران مي شود. ُحسن 
خل��ق، مرام انبیا و اولیا و طریقة امامان و عاش��قان 
خداست. در این زمینه، روایات بسیار مهّمي از پیامبر 
بزرگوار اس��الم )صّلي اهلل علیه وآله( نقل شده است 

که در زیر، چند نمونه از نظرتان مي گذرد:
ِخیَمة«؛   »ُحْسُن اْلِبْشِر َیْذَهُب ِبالسَّ

»گشاده رویي و خوش خلقي کینه را از دل مي زداید 
و حقد و دشمني را از آیینة قلب پاک مي کند.«

»االقتصاُد ِنصُف  العیش، َوُحسـنُ الُخلِق 
ِنصُف  الدیِن«؛ 

و  زندگ��ي  و  مع��اش  نص��ف  روي،  »میان��ه 
خوش اخالقي، نصف دینداري است«.

»إنَّ ُحسـن الُخُلِق لیذیـُب الخطیئة َکما 
مُس اْلَجِلید«؛  َتذیُب الشَّ

»به راس��تي که خ��وش اخالقي گن��اه را آب 
مي کند، چنانچه خورشید یخ را ذوب مي کند«.

»َثـالٌث ُیْصِفیَن ُودَّ اْلَمْرِء ِلَِخیِه اْلُمْسـِلِم 
ُع َلُه ِفي اْلَمْجِلِس  َیْلَقاُه ِباْلُبْشِر ِإَذا َلِقَیُه َوُیَوسِّ
ِإَذا َجَلَس ِإَلْیِه َوَیْدُعوُه ِبَأَحبِّ اْلَْسَماِء ِإَلْیه «؛ 
»سه چیز نشان دهندة محبت و دوستي انسان 
به برادر مسلمانش است، یکي اینکه هنگام دیدار 
او خوش��رو و بّش��اش باش��د، و دیگر اینکه چون 
نزد او بنش��یند، برایش جا بازکند تا بتواند راحت 
بنش��یند، و او را با نامي که ن��زدش محبوب تر از 

دیگر نام هاست، صدا کند.
امام باقر )علیه السالم( مي فرماید:

مردي خدمت رسول خدا )صّلي اهلل علیه وآله( 
آمد و عرض كرد: اي پیامبر خدا! مرا به سفارشي 
و وصیت��ي میهمان ک��ن. آن حض��رت در ضمن 

سفارش هاي خود فرمود:
»اْلق َأَخاَك ِبَوْجٍه ُمْنَبِسط«؛ 

»با برادر دیني خود، با چهرة  گشاده دیدار کن«

یادگاری از پیامبر رحمت؛

گشاده رو 
باش!

در عقل دیگران
شریک شوید

زائ��ر اگ��ر عق��ل خ��ود را ب��ا عقول 
پخت��ه و خردهاي تجرب��ه دیده گره 
بزند، عقلش رش��د پی��دا مي کند و 
دیگران  پرقیم��ت  اندوخته ه��اي  از 
بهره من��د مي ش��ود، و ب��ه فرم��ودة 
امیرمؤمن��ان )علی��ه الس��الم( عقل 

تجربي پیدا مي کند
زائر در این س��فر معنوي، توفیق 
را  خردمندان��ي  و  عاق��الن  دی��دار 
مي یاب��د ک��ه از عقل پخت��ه و خرد 
تجربي برخوردارند؛ چه در کاروان و 
چه در مجال��س و محافل علمي که 

در مدینه و مکه تشکیل مي شود.
و  عاق��الن  می��ان  در  گاه��ي 
خردمندان، کس��اني یافت مي شوند 
که عمر خ��ود را با تحصیل، مطالعه 

و س��فرهاي گوناگون علمي سپري 
ک��رده و ب��ه یافته ه��اي جدی��د و 
پرقیمتي دس��ت یافته اند و چه بسا 
زائ��ر با بهره جس��تن از آن یافته ها، 
پ��س از بازگش��ت به وطن، منش��أ 
تحولي عظیم و فوق العاده در کشور 
و مّل��ت گردد. پس، از دس��ت دادن 
فرصت ها بس��یار ناپس��ند اس��ت و 
انس��ان عاقل نباید با دست خالي به 

وطن بازگردد!

همسفران 
حج در 

دایره 
دوری و 
فراق از 
اهل و 
عیال و 

آشنایان 
قرار گرفته 
اند و گرد 

دلتنگی 
به چهره 

دارند؛ اگر 
همسفر و 

هم اتاقی 
خوش 
اخالق 

نباشد بیش 
از اندازه بر 

غم غربت 
می افزاید.

گرچه خود زائر در غربت و در فضاي فراق است، ولي باید به خاطر خدا و براي زدودن 
اندوه همسفران، با رویي گشاده و به کاربردن سخنان محبت آمیز با آنان برخورد کند تا 

عالوه بر زدودن رنج سفر رضایت حضرت حق را نیز جلب نماید و یقینًا برخورد با چهرة باز 
و خندان سبب زدوده شدن غم و غصة دیگران مي شود.

استاد حسین انصاریان
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قرآن و ماموریت حضرت ابراهیم )ع(

اگر از عقل و تدبیر استفاده نشود
امام موس��ی کاظ��م)ع( فرمودن��د: هر كس��ى عقل و 
تدبیرش را مورد اس��تفاده قرار ندهد، دش��منش - 
یعنى؛ ش��یاطیِن جنی و انس��ی و هواهاى نفسانى - به 

راحتى او را مى فریبند و منحرف مى شود.

توسل به اولیاي خدا

گفته  مي شود در دو جاي سوره بقره از واسطه 
قرار دادن بت ها و مردگان و... منع شده است. 
شفاعت قابل قبول در قرآن براي مؤمنان است 
و ش��فاعت پیامبر)ص( هم ب��ه اذن خدا فقط 
ب��راي مؤمنان اس��ت، یعني پیامب��ر خدا حق 

شفاعت براي پدر و مادر و عمویش را ندارد!
پاسخ این است که اواًل: در كجاي سوره بقره 
از واس��طه قرار دادن مردگان، منع ش��ده است؟ 
آیات مربوط به شفاعت در سوره بقره عبارتند از:

1. »َمْن َذا الَِّذي َیْشـَفُع ِعْنـَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه« 
)بقره: 255(

کیس��ت آن که جز به خواست و فرمان او 
نزد وي شفاعت کند؟

2. »َو اتَُّقـوا َیْومًا ال َتْجـِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس 
َشـْیئًا َو ال ُیْقَبُل ِمْنها َشـفاَعٌة َو ال ُیْؤَخُذ ِمْنها 

َعْدٌل َو ال ُهْم ُیْنَصُروَن« )بقره: 48(
و بترسید از روزي که کسي به کار کسي نیاید 
و از او شفاعتي پذیرفته نشود و از او برابري � عوضي 

که خود را بازخرد � نستانند و نه یاري شوند.
3. »َو اتَُّقوا َیْومـًا ال َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس 
َشْیئًا َو ال ُیْقَبُل ِمْنها َعْدٌل َو ال َتْنَفُعها َشفاَعٌة« 

)بقره: 123(
و بترس��ید از روزي که کسي به کار کسي 
نیاید و از او برابري � عوضي که خود باز خرد � 

نپذیرند و او را هیچ شفاعتي سود ندهد.
ا َرَزْقناُكْم ِمْن َقْبِل َأْن َیْأِتَي َیْوٌم  ۴. »أَْنِفُقوا ِممَّ

ال َبْیٌع ِفیِه َو ال ُخلٌَّة َو ال َشفاَعٌة« )بقره: 254(
از آنچه ش��ما را روزي کرده ایم انفاق کنید 
پی��ش از آنکه روزي بیاید ک��ه در آن نه داد و 

ستدي باشد و نه دوستي و نه شفاعتي.
اینه��ا مجموع آیاتي اس��ت ك��ه پیرامون 
شفاعت در س��وره بقره آمده اس��ت، در كدام 
یك از این آیه ها از ممنوعیت شفاعت مردگان 

سخن مي گوید؟
1. آیه نخست مي گوید شفاعت شافعان به 

اذن خداست.
2. آی��ه دوم، نف��ي ش��فاعتي اس��ت ك��ه 
بني اس��رائیل، ادعا مي كردند، زیرا ابتداي آیه 
خط��اب به آنهاس��ت »َو اتَُّقوا َیْومـًا ال َتْجِزي 

َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْیئًا«.
3. آیه س��وم نیز شفاعت بدون اذن را نفي 
مي كند و مربوط به ش��فاعتي اس��ت كه امت 

یهود معتقد بودند.
۴. آیه چهارم هرچند مطلق شفاعت را نفي 
مي كند، اّما به قرینه آیات دیگر نفي ش��فاعتي 
را مي كن��د كه اه��ل كتاب و مش��ركان بدان 

معتقد بوده اند.

آیت اهلل جعفر سبحانی

خداوند متعال براي فراهم شدن سیر بندگي و رسیدن به مقام قرب و حضور 
الهي و زیارت کعبه حقیقي، به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و اسماعیل ذبیح اهلل 
ماموریت دادند که حریم خانه اش را از هر چیزي که مانع سیر و سلوک معنوي 
باشد، پاکسازي نمایند، تا زائران الهي در خانه اش صرفا به او بیندیشند و دور او 

طواف نمایند و از ظلمت ماسوي اهلل رهایي یابند تا بتوانند در خانه عشق مهمان 
او شوند و آماده مالقات با یگانه معبود عالم هستي گردند.
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ناصر شکریان

مراد از آماده 
ساختن کعبه 
براي ابراهیم 
این است که 
آن جا مرجع 
عبادت خدا 
قرار داده 
شود تا بندگان 
آن جا را خانه 
عبادت قرار 
بدهند، نه 
این که ابراهیم 
آن مکان را 
محل سکني و 
زندگي خود 
قرار دهد

امور فوق  با همین هدف در سوره حج به گونه اي روشن تر و دقیق تر بیان شده است: 
قرآن در این زمینه مي فرماید: 

ب��ه خاطر بی��اور زماني را که محل خانه کعبه را براي ابراهیم آماده س��اختیم و به 
ابراهی��م گفتیم ک��ه این خانه را کانون توحید کن و چیزي را ش��ریک من قرار مده و 
خان��ه ام را براي طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و س��جده گزاران پاک 

گردان. 
اِئِفیَن  رْ  َبْیِتـيَ ِللطَّ ا ِلِْبرَ اِهیَم َمَكاَن اْلَبْیِت َأن الَّ ُتْشـِر ْك ِبي َشـْیًئا َوَطهِّ ْأنـَ »َوِإْذ َبوَّ

ُجوِد«.  ِع السُّ َواْلَقاِئِمیَن َوالرُّ كَّ
مرحوم عالمه طباطبائي در توضیح آیه مي فرماید: 

مراد از آماده ساختن کعبه براي ابراهیم این است که آن جا مرجع عبادت خدا قرار 
داده ش��ود تا بندگان آن جا را خانه عبادت قرار بدهن��د، نه این که ابراهیم آن مکان را 
محل س��کني و زندگي خود قرار دهد. از این رو خانه را به خودش نس��بت داد و فرمود 
بیتي  تا اعالن کند که این خانه، کانون توحید و مختص عبادت خداس��ت و هیچ چیز 
نباید شریک خداوند قرار داده شود و هدف دیگر این بوده که ابراهیم براي کساني که 
قصد خانه خدا نموده اند عبادتي را تشریع کند که خالي از هرگونه شائبه شرک باشد. 
آنچ��ه که این عبادت خالص را فاس��د و از اختصاصي بودن خدا خارج مي کند و 
در نتیجه انس��ان را از بندگي و عبودیت منحرف مي کند، همان ش��رک اس��ت که 
خود داراي انواع و اقس��امی اس��ت که در قرآن ظلم عظیم تلقي شده است. و شاید 
در راستاي تحقق همین هدف، در موقع احرام باید گفته شود ال شریک لک لبیک  
و ب��ه تعبیر عارفان��ه امام خمیني  لبیک گویان براي حق، نفي ش��ریک همه مراتبت 
کنید و از خود که منش��ا بزرگ ش��رک است به س��وي او جل و عال هجرت نمائید. 

)حج درکالم و پیام امام خمیني( 
ـرَ ا َبْیِتَي  و ش��اید نکت��ه این که آی��ه »َوَأذِّن ِفـي النَّـاِس ِباْلَحجِّ  - بع��د از آیه َطهِّ
اِئِفینَ «)بقره/12۵( - ذکر ش��ده این باش��د که ابراهیم اول ماموریت یافت تا محیط  ِللطَّ
کعبه را براي عبادت خالصانه خدا از هرگونه مظاهر ش��رک و کفر پاکس��ازي نماید و 
آن گاه دع��وت عمومي بنماید تا طواف و نماز و س��ایر اعمال ح��ج فقط براي او انجام 

پذیرد. 
یعن��ي اگر در گوش��ه و کنار جهان انواع و اقس��ام کنگره ه��ا و اجتماعات براي 
اهداف خاصي تش��کیل مي گردد، هدف از کنگره جهاني حج  سیرالي اهلل و حضور در 
مهمانس��راي الهي و رس��یدن به مقام قرب الهي و آزاد شدن از هرگونه وابستگي و 
غل و زنجیرهایي اس��ت که به دور خود کشیده است، چه این که خانه خدا توصیف 
به عتیق ش��ده اس��ت و طواف دور خانه عتی��ق باید س��بب آزادي از بند عبودیت 
غیرخدا ش��ود چنان ک��ه ذبح و قرباني هم باید موجب رهایي انس��ان گردد. که آیه 
دیگ��ري درباره قرباني مي فرماید: گوش��ت ها و خون هاي قرباني به خدا نمي رس��د، 
بلکه آنچه به خدا مي رس��د تقوي و پرهیزکاري شماس��ت. یعني هدف از این س��فر 

الهي، کس��ب تقوي و توش��عه معنوي اس��ت.



در پ��ي صدور اطالعیه مورخ��ه 92/7/1 در 
خص��وص حد ترخص مدینه كه در نش��ریه 
ش��ماره ۵ زائر به چاپ رسید س��والهایي از 
س��وي زائران مطرح گردید كه الزم دیدیم 

شرح و توضیحي بر آن نوشته شود. 
1 یكي از مس��ائل مهم در باب احكام 
مس��افر شناخت حّد َترّخص است كه هنگام 
س��فر تا زماني كه انسان به آن حد نرسیده 
نمازش كامل اس��ت و از آنجا به بعد نمازش 

قصر )شكسته( است.
2 ح��د ترخص، بنابه فتواي مش��هور 
فقها، مس��افتي اس��ت كه از آنجا دیوارهاي 
آخر شهر یا روستا به طور واضح دیده نشود 

و اذاني كه در آخرین نقطه شهر یا روستا 
گفته میش��ود )آنهم با صداي انس��ان، 
نه با بلندگو( ش��نیده نش��ود و آنهم نه 
با وس��یله بلكه به طور معمول صدا به 

گوش نرس��د و به فتواي برخي از فقهاء 
جایي كه شخص مسافر دیده نشود.

3 چن��دي پی��ش دوازده ت��ن از 
طالب و فض��الي حوزهه��اي علمیه قم 

و مش��هد، این مس��افت را از س��ه 
طری��ق ذك��ر ش��ده اندازه گی��ري 

كردند كه در حدود 1۴00 متر است، یعني 
شخص مسافر اگر این مقدار از شهر یا روستا 

دور شود از آنجا به بعد نمازش قصر است.
4 چ��ون در مورد مس��جد ش��جره و 
فرودگاه مدینه سوالهاي زیادي مطرح میشد 
كه آیا خارج حد ترخص است یا نه، در تاریخ 
اعض��اي  از  92/6/29 چهارت��ن 
بعثه مقام معظ��م رهبري در 
این دو محل حضور یافتند و 
با مشاهده مكانها از نزدیك 
و پرس و جو از اهالي محل 
و در نظ��ر گرفت��ن فاصله 
آنه��ا با آخری��ن خانه 
مدینه  مسكوني  هاي 
معلوم  الرسول)ص( 
ش��د كه ف��رودگاه 
خ��ارج  مدین��ه 
اس��ت  ترخ��ص 
مس��افت  ول��ي 
ش��رعي نیست، 
مس��جد  ام��ا 
یك  از  ش��جره 
طری��ق یعن��ي 
ك��ه  راه��ي  از 
جلوي مسجد 

قب��ا میگذرد و به مس��جد ش��جره میرس��د 
� ك��ه اكثر حجاج نیز از این راه به مس��جد 
شجره میروند � بر اثر توسعه شهر از آخرین 
خانه هاي مس��كوني مدینه تا مسجد حدود 
800 متر باقي مانده است كه مسجد شجره 
در محدوده كمتر از حّد ترخص مدینه است.

5  از مدینه تا مس��جد ش��جره دو راه 
دیگ��ر وجود دارد كه یكي معروف اس��ت به 
طریق قدیم و دیگ��ري طریق تبوك، یعني 
راهي كه از نزدیك مسجد قبلتین میگذرد و 
به مسجد شجره میرسد. كه از آن دو طریق 
چ��ون فاصله خانه هاي مس��كوني مدینه تا 
مسجد زیاد است لذا از آن سمت خارج حد 
ترخص است. هرچند نزدیك مسجد شجره 
خانه هاي مسكوني وجود دارد ولي آنها جزو 
مدینه نیست بلكه جزو شهرك »بیدا« است 
یا خانه هاي متفرقي است كه اطراف مسجد 

ساخته اند.
6  باید توجه داش��ت ك��ه خارج بودن 
مس��جد از حدترخص یا نبودن آن موضوعي 
است كه احكام متعددي برآن مترتب مي شود 

كه هركدام نیز حكم خاص خود را دارد.
7 مسجد شجره خارج از حد ترخص 
مدینه نیس��ت اما مسیر سفر مسأله دیگري 
است كه ممكن است مسافر از سمت دیگري 
از مدینه بیرون رود و به حد ترخص برس��د 
كه در این صورت نمازش از آنجا به بعد قصر 
اس��ت اما اگر در بین راه وارد محدوده كمتر 
از حد ترخص )مثاًل مس��جد ش��جره( بشود 

فروضي دارد كه در مسأله بعد خواهد آمد.
8 اهال��ي مدین��ه؛ یعني كس��اني كه 
مدینه وطن آنهاست از هر طریقي به مسجد 
ش��جره بروند نمازش��ان در آنجا تمام است 
هرچند از دو طریق دیگ��ر بروند ولي وقتي 
كه به مسجد ش��جره میرسند وارد محدوده 
كمتر از ترخص وطن خود ش��ده اند، لذا در 
آنجا نیز بای��د نماز را كام��ل بخوانند و این 
حك��م اختصاص به وط��ن دارد، كه مرحوم 
آیت ا... س��یدمحمدكاظم طباطبائي نیز در 
كتاب الع��روه الوثقي متذكر ش��ده اند )في 
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مسجد شجره و حّد ترّخص مدینه 
پس از صدور اطالعیه شورای استفتاء بعثه مقام معظم رهبری درباره حد ترخص مدینه پرسش هایی برای 
برخی زائران پیش آمده است که این شورا برای روشن تر شدن موضوع توضیحاتی به آن افزوده است.

متن این توضیحات که توسط حجئ االسالم و المسلمین محمدحسین فالح زاده ارائه شده، به شرح زیر است:

حد ترخص، 
بنابه فتواي 

مشهور فقهاء، 
مسافتي است 

كه از آنجا 
دیوارهاي آخر 

شهر یا روستا 
به طور واضح 
دیده نشود و 
اذاني كه در 
آخرین نقطه 
شهر یا روستا 

گفته میشود 
)آنهم با صداي 

انسان، نه با 
بلندگو( شنیده 
نشود و آنهم نه 

با وسیله بلكه 
به طور معمول 

صدا به گوش 
نرسد و به فتواي 

برخي از فقهاء 
جایي كه شخص 

مسافر دیده 
نشود

نزدیكتر به اسم اعظم
امام حس��ن عس��کری)ع( فرمودند: »بس��م اهلّل الّرحمن الّرحیم« به اس��م اعظم خدا، از س��یاهى چش��م به 

سفیدىاش نزدیكتر است.

احـــکام حج



بهترین یاران
پیامب��ر اعظ��م)ص( فرمودن��د: بهتری��ن یاران کس��ی اس��ت ک��ه ناس��ازگاریش اندک باش��د و س��ازگاریش 

بسیار 

صاله المسافر، مساله 26 و69(
9 كس��اني كه اهل مدینه نیستند ولي 
در مدین��ه با قصد ماندن ده روز نمازش��ان را 
كامل میخواندند وقتي كه قصد سفر از مدینه 
خارج ش��وند، مثاًل قصد دارند به مكه یا جده 
برون��د، از هر راهي ك��ه بروند وقتي كه به حد 
ترخص رس��یدند، نمازشان قصر است هرچند 
در اثناء راه مثاًل به خاطر پیچ و خم داشتن راه 
وارد محدوده كمتر از حد ترخص بشوند، مگر 
اینكه از قصد خود منصرف ش��وند و بخواهند 
به مدینه برگردند و بمانند لذا مسافران مدینه 
وقتي ك��ه از یك��ي از آن دو راه )طریق قدیم 
یا طریق تبوك( به مس��جد ش��جره میروند تا 
محرم ش��وند یا نمازي بخوانن��د و به راه خود 
ادام��ه بدهند و به س��فر بروند )مثاًل به مكه یا 
جده بروند( نمازش��ان در مس��جد شجره قصر 

است.
10 كساني كه اهل مدینه نیستند و قصد 
مان��دن ده روز در مدین��ه ندانس��ته اند مانند 
اغلب زائ��ران ایراني كه هم اكنون كمتر از ده 
روز در مدینه میمانند در مس��جد شجره باید 
نماز را قصر بخوانند و فرقي نیس��ت كه از چه 
طریق��ي به آنجا رفته باش��ند، چون در مدینه 

مسافر بوده اند و در آنجا نیز مسافرند.

11 یادآوري میش��ود حك��م تخییر بین 
قصر و اتمام مخصوص مدینه اس��ت نه اطراف 
آن و ب��ه فتواي برخي از فقه��اء اختصاص به 
مدینه قدیم )عصر پیامبر ص( یا فقط مس��جد 
النبي)ص( دارد لذا اگر كسي كه كمتر از ده روز 
در مدینه میمان��د و به فتواي مرجع تقلیدش 
از باب تخییر، نمازش را كامل میخواند، چون 
مس��جد ش��جره جزو مدینه نیست در مسجد 
ش��جره باید نماز را قصر بخواند، چه قصد سفر 

داشته باشد یا نداشته باشد.
12 كس��اني كه قصد ماندن ده روز در 
مدین��ه را دارن��د باید توجه داش��ته باش��ند 
ك��ه بای��د تم��ام ده روز را در ش��هر بمانند، 
لذا كس��اني كه به اقتضاي كارش��ان باید در 
بی��ن ده روز از ش��هر بیرون برون��د چنانچه 
به س��فر میروند )مثاًل به مكه یا جده( قصد 
ده روز صحی��ح نیس��ت، اما اگ��ر جایي كه 
میروند كمتر از مس��افت ش��رعي است، مثاًل 
ب��ه ف��رودگاه میروند چنانچه م��دت رفت و 
برگش��ت زیاد طول نمیكش��د اشكال ندارد، 
ول��ي اگ��ر مدت طوالن��ي خواهد ش��د مثل 
رانندهه��ا ی��ا افراد س��تاد كه براي س��امان 
بخش��ي كار ورود زائران، مكرر باید بروند و 

برگردند، قصد ده روز صحیح نیس��ت.
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جایگاه مسجد شجره
چون در آن محّل درختي بنام � َسُمرة � بوده 
و پیغمب��ر اكرم � صلي اهلّل علیه و آله و س��لم � 
در زیر س��ایه آن درخت ف��رود مي آمدند و نماز 
مي خواندند و محرم مي ش��دند. بنام � الشجرة � 

معروف گردیده است. 
اسامي دیگر این میقات

آن را »ذوالحلیفة« )ُحَلْیَفْة از كلمه حلفة گرفته 
ش��ده كه آبي بوده بین دو قبیله: بن جشم بن بكر 
بن هوازن و بني خفاجه كه هر دو منسوب به عقیل 
بودند.( وآبار علي و یا آبیار علي )منطقه مسجد شجره 
از مناطق كشاورزي بوده و بدون شك توسط علي بن 
ابي طالب )علیه السالم( چاه هائي در آنجا زده شده كه 
از آن استفاده مي شده، كه به آبار علي معروف گشته 
اس��ت، البته چاه هاي دیگري هم بوده، رسول خدا � 
ص � قبل محرم ش��دن در یكي از این چاه ها خود را 
شستش��و داده و غسل نموده است.( نامیده اند كه هر 

كدام جهت و وجهي دارد.
موقعیت جغرافیایي مسجد شجره

این مس��جد در )حدود( 10 كیلومتري مدینه 
منوره به طرف مكه واقع شده و میقات كساني است 

كه از این ناحیه به سوي بیت اهلل الحرام مي روند.
جایگاه مسجد شجره بین مواقیت

این میقات معتبرترین میقات ها اس��ت؛ زیرا 
رسول گرامي اس��الم )ص( و بعضي از همسران 
آن حضرت و ائمه معصومین � علیهم السالم � از 

آنجا محرم گشته اند.
مسجد شجره در كالم امام صادق

از امام صادق � علیه الس��الم � سؤال شد چرا 
رس��ول خدا )ص( در میان میق��ات ها عنایت و 
توجه��ش ب��ه این میقات بیش��تر بوده اس��ت و 
بیش��تر از آنجا محرم گردیده اند؛ بلكه از مواقیت 

چهارگانه دیگر محرم نشده اند.
حض��رت فرم��ود: وقتي رس��ول خ��دا )ص( 
به معراج رفت و به س��وي آس��مان ها سیر داده 
ش��د، آنگاه كه برابرمسجد ش��جره رسید، فریاد 
برآمد »یا محّمد«، رس��ول خدا )ص( جواب داد: 
»لّبیك«، س��پس به او گفته شد: »آیا تو یتیمي 
نبودي كه پناهت دادیم و آنگاه كه تو را بر سر دو 
راهي یافتیم هدایتت كردیم.« وقتي این كلمات 

را شنید فرمود:
»إن الحمد و النعمة لك والملك، الشـریك 
لـك«؛ »همانـا سـتایش و نعمت ها و سـلطنت 

مخصوص تو است.«
امام صادق)علیهالسالم ( فرمود: به همین جهت 
رسول خدا )ص( ازمسجد شجره محرم مي گشت 

نه از دیگر مواقیت.

         نگاه

احـــکام حج



امام باقر  )ع( فرمودند:
كسی كه به نّیت حج یا عمره ، به زیارت این خانه آید و از كبر مبّرا باشد ، 

بی گناه برمی گردد ، همچون روزی كه مادرش او را زاده است .

از دیدگاه 
اسالم، روابط 

اجتماعی 
انسان ها 

بر پایه 
خیرخواهی، 

محبت، 
مودت و 

حسن ظن 
استوار است

 سید محمد مقدس نیا
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از جمله گروهی که اسالم رابطه با آنها را توصیه کرده، 
ك�ّلی�ه ك�س�ان�ی هستند ك�ه به طریقی می توانند 
انسان را در مسیر تكاملی اش یاری رس�ان�ن�د و در 
ای���ن راه ت�اث�ی�ر م�ث�ب�ت و س���ازنده ای در ابعاد 
مختلف تربیتی و معنوی او دارند، ش�ایسته معاشرت 
و همنشینی هس��تند. از این رو، در روایات اسالمی 
معاشرت با افراد مؤ من ، عالم ، ع�اق�ل ، ن�ی�ك�وكار 
و ...سفارش شده و آدابی درباره چگونگی همنشینی 
با آنها تعلیم داده شده است. این آداب را می توان در 

دو مرحله اندیشه و عمل خالصه كرد:

w مرحله اندیشه
از دی��دگاه اس��الم روابط اجتماعی انس��انها در 
مرحله اندیشه ، بر اصول )خیر خواهی (، )محّبت و 
موّدت (، )حسن ظّن( و مانند آن مبتنی است ؛ بدین 
معنا كه مسلمانان باید صفحه اندیشه و نّیت خود را 
نس��بت به برادران دینی خود نیك��و و زیبا گردانند؛ 
ان�دی�ش�ه خ�ی�رخ�واه�ی ، ن�ص�یحت ، دوستی و 
س��عادت آنها را در س��ر بپرورانند و از نقشه كشی و 
ت�وط�ئه چ�ی�نی بر ضرر آنان بپرهیزند؛ این همان 
صبغه و رنگ الهی است كه پیش از این بدان اشاره 

شد. امیر مؤ منان صلوات اهلّل علیه می فرماید:
ُة االِْْنساِن  )ِانَّ اهلّلَ ُسـْبحاَنُه ُیِحبُّ َاْن َتُكوَن ِنیَّ

ِللّناِس َجمیَلًة(
خدای س��بحان دوس��ت دارد كه نّیت انسان 

درباره همنوعانش نیكو و زیبا باشد.

w مرحله عمل
اس��الم در مرحل��ه عمل ب��رای تنظی��م روابط 
اجتماعی انسانها آداب و وظایفی قرار داده و پایه آن 
را ب�ر ای�م�ان به خدا و تقویت روح فضیلت و انسانیت 
بنا نهاده است. تعالیم اسالم در این زمینه ب�ق�دری 
دق�ی�ق و ه�م�اه�ن�گ ب�ا ف�ط�رت ان�س�ان اس�ت 
ك�ه اگ�ر ب�ه آن عمل شود و معاشرتها رنگ انسانی 
 الهی به خود گیرد، سیمای زندگی عوض   می شود.

بسیاری دوست دارند در ارتباط با همنوعان خویش 
زندگی موّفقی داشته باشند، ولی به جهت ن�اآگ�اه�ی 
از چ�گ�ون�گ�ی م�ع�اش��رت و آداب آن و نیز رعایت 
نكردن آن آداب ، توانایی برقراری روابط مناس��ب و 
اس��المی را از دس��ت می دهند و بناچار منزوی می 
شوند. بنابراین ، شناخت این آداب در م�رح�له عمل 
و توانایی ایجاد ارتباط مناس��ب با قشرهای مختلف 
جامعه بر اس��اس بینش مكتبی از اهمّیت بسیاری 
برخوردار اس��ت . خ�ط�وط ك�ّلی آداب معاشرت در 
مرحله عمل این اس��ت كه انس��ان رفتار خ��ود را با 
دیگران نیكو سازد؛ ان�ص�اف را رع�ای�ت ك�رده ، آنچه 
برای خود می پس��ندد، برای دیگران نیز بپسندد و 
آنچه برای خود دوس��ت نمی دارد، برای دیگران نیز 
نپسندد؛ با آنان مدارا كند؛ به امور آنها اهتمام ورزد؛ 
به نفع آنها حركت كن��د؛ از تكروی بپرهیزد؛ با آنها 
همكاری داش��ته باشد و ... . امیر مؤ منان صلوات اهلل 
علیه در وصّیت خود به امام حس��ن علیه السالم به 

بخشی از این خطوط كلی اشاره كرده ، می فرماید:
)ِاْجَعْل َنْفَسَك ِمْیزانًا في ما َبْیَنَك َو َبْیَن َغْیِرَك 
َفَاْحِبْب ِلَغْیِرَك ما ُتِحبُّ ِلَنْفِسـكَ َواْكَرْه َلُه ما َتْكَرُه 
َلها، َو ال َتْظِلْم َكما ال ُتِحبُّ َاْن ُتْظَلَم َو َاْحِسـنْ َكما 

ُتِحبُّ َاْن ُیْحَسَن اَِلْیَك(
خ�وی�ش�ت�ن را م�ی�ان خ�ود و دی�گران میزان 
قرار ده ؛ آنچه را برای خود می خواهی ، برای دیگران 
ب�خ���واه و آن�چ�ه را برای خ��ود خوش نمی داری ، 
برای دیگران نیز خوش ندار. ]به كسی [ ستم ن�ك�ن 
، چ�ن�ان ك�ه دوس�ت نداری به تو ستم شود و نیكی 

كن همان گونه كه دوست داری به تو نیكی شود.

معاشـرت؛ 
آداب دارد

بـا چـه كـسانی ارتباط داشته باشیم ؟ از 
معاشرت و همنشینی با چه گروهی دوری 

جوییم ؟ در نـشـسـت و برخاستها، چه نكات 
اصلی و اساسی را مراعات كنیم تا بتوانیم به 
وظیفه خود چنان كه باید عمل نموده و از 
خطرها و خسارتهای احتمالی ایمن باشیم ؟

شرکت در نماز جماعت 
حرمین شریفین

مس��جد  در  ک��ه  وقت��ی 
مس��جدالنبی  ی��ا  الح��رام 
منعق��د  نم��از جماع��ت   )ص( 
می ش��ود مومنین نباید از آنجا 
خارج ش��وند، و باید از جماعت 
تخلف نکنند و با سایر مسلمین 

به جماعت نماز بخوانند.
برای  دوخته  لباس  پوشـیدن 

محرم
3- پوش��یدن  لب��اس دوخته 
و  ک��ت  پیراه��ن،  قبی��ل  از 
ش��لوار و زیرجام��ه و امث��ال 
آن، همچنین پوش��یدن لباس 
دکمه دار که با بس��تن دکمه 
آن به صورت پیراهن  و مانند 
آن درم��ی آید، ب��رای مردان 
نیس��ت.  جایز  احرام  حال  در 
و دراین مس��اله تفاوتی میان 
لباس دوخته ش��ده ی��ا بافته 
 و مانن��د آنه��ا وج��ود ندارد.

۴- پوش��یدن چیز دوخته  که 
ش��ود،  نمی  محس��وب  لباس 
مانن��د کمربند و بند س��اعت 
و مانن��د آن اش��کال ندارد و 
و  پت��و  انداخت��ن  همچنی��ن 
آن  حاش��یه  ک��ه  آن  مانن��د 
دوخت��ه ش��ده بر روی ش��انه 
ه��ا مانع��ی ن��دارد، همچنین 
دوخته بودن حاشیه ی جامه 

احرام بال مانع اس��ت.
کفاره پوشیدن لباس دوخته

۵- اگ��ر عمدا لب��اس دوخته 
گوس��فند  یک  بای��د  بپوش��د 
کف��اره بدهد، و اگ��ر چندین 
و  ش��لوار  مانند  دوخته  لباس 
بپوش��د،  زیر  لباس  و  پیراهن 
آنها  از  ب��رای هر ک��دام  باید 
و  بده��د،  کف��اره  جداگان��ه 
اگ��ر به علت بیم��اری  و و یا 
به  اضط��رار  دیگر،  عذره��ای 
پوش��یدن لب��اس دوخته پیدا 
بپوشد ولی  اس��ت  کرد، جایز 
بن��ا ب��ر احتیاط واج��ب باید 
 ی��ک گوس��فند کف��اره بدهد.

6- پوش��یدن هرن��وع لب��اس 
دوخت��ه ب��رای زن��ان بالمانع 
اس��ت و کف��اره ن��دارد، ام��ا 
پوش��یدن دستکش برای آنان 

جایز نیس��ت.
شورای استفتاء بعثه
  مقام معظم رهبری در مدینه منوره

        استفتاء



w w w . h a j j . i r

زمانی كه 
مسلمانان مكه 
و نواحی 
اطراف به 
دستور رسول 
خدا  )ص( 
به مدینه 
هجرت كردند، 
آشكار بود كه 
شهر امكان 
پذیرایی از 
تمامی آنها را 
ندارد. انصار 
با ایثار و 
گذشت، عده 
زیادی از آنان 
را به خانه های 
خود بردند و 
برخی دارایی 
خود را با آنان 
تقسیم كردند، 
اما گروهی 
بدون سرپناه 
باقی ماندند

امام صادق  )ع( فرمودند:
كس��ی كه با اخ��الص و به خاطر خدا ح��ج كند و قصد 
ریا و ش��هرت طلبی نداش��ته باش��د ، حتما خدا او را 

می آمرزد .

حجت االسالم والمسلمین رسول جعفریان
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نام دیگر این محل،اس��طوانه مربعة القبر اس��ت كه اكنون در داخل حجره ش��ریف 
قرار دارد و قرنهاست كه قابل دسترسی نیست.این محل در منتهی الیه جنوب شرقی، 
مح��ل تالقی دو دیوار جنوبی و ش��رقی،قرار دارد. هنگامی كه دسترس��ی بدین محل 
امكان داش��ت،به عنوان یكی از نقاط بس��یار متبرك،محل عبادت بوده است. بر اساس 

برخی روایات،قبر حضرت فاطمه )س( در این قسمت قرار دارد. 
در فضیل��ت همین اس��طوانه ك��ه در ضمن، ب��اب خانه حضرت فاطم��ه )س( نیز 
بوده،آمده اس��ت كه رسول خدا )ص( چهل روز صبحگاهان در كنار این در می رفت و 
خطاب به اهل خانه كه امام علی )ع( ، حضرت فاطمه )س( و حسنین )علیهما السالم( 
بوده ان��د، می فرمود:»السـالم علیكم یا اهل البیت «.و این آی��ه را می خواند:» انما 

یرید اهلل لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیرا. « 
در گذش��ته،در زاویه ش��رقی حیاط اول مس��جد،چند نخل بوده كه گویا به دلیل 
نزدیك��ی آن به محراب تهجد و خانه حضرت زهرا،آن را»حدیقة الزهراء«می نامیده اند.

تصویر این درختان در عكس��های قدیمی بر جای مانده اس��ت. نام مبارك دوازده امام 
همراه نام عش��ره مبشره و اس��امی چهار امام مذهب اهل سنت بر اطراف دیوار حیاط اول 
و دوم به خطی زیبا نوش��ته شده اس��ت.در میان آنها نام امام زمان )ع( به صورت »محمد 
المهدی «آمده ، به گونه ای كه از دور»حی «;یعنی زنده، خوانده می ش��ود.در كشور عثمانی 
و بسیاری از نقاط دیگر،اهل سنت دوازده امام را نیز در كنار خلفای نخست و ائمه مذاهب 
اربعه،دوست می داشته اند و به همین دلیل نامشان را در این بزرگترین مسجد دنیای اسالم 

آورده اند. 

w صفه
زمانی كه مسلمانان مكه و نواحی اطراف به دستور رسول خدا  )ص( به مدینه هجرت 
كردند، آش��كار بود كه ش��هر امكان پذیرایی از تمامی آنها را ندارد. انصار با ایثار و گذشت، 
عده زیادی از آنان را به خانه های خود بردند و برخی دارایی خود را با آنان تقسیم كردند، 
اما گروهی بدون سرپناه باقی ماندند. بعالوه، بعد از آمدن به مدینه چندی طول كشید تا 

مسكن و ماوایی بیابند و كاری را پیشه خود سازند و در آمدی به دست آورند. 
این دس��ته از مهاجران فقیر،در قس��متی از مس��جد كه برای آنان در نظر گرفته شده 
بود،اس��كان داده شدند. این محل سقفی داشت تا آنان از تابش خورشید در امان باشند و 
بتوانند در سایه آن بیاسایند. شبها برخی از آنها شام را میهمان انصار بودند،اما برای خواب 
به محل صفه باز می گشتند. در بیشتر موارد نیز می بایست به اندك خوراكی كه رسول خدا 
)ص( برای آنان می فرستاد و بیش از آن در اختیار آن حضرت نبود، قناعت می كردند. یك 

بار یكی از آنان گفت كه از بس خرما به ما داده شده، شكممان آتش گرفته است. 
تعداد آن در گذر زمان كم و زیاد بوده است و آنچه به طور پراكنده در كتابهای سیره 
آمده و اس��امی آنان ضبط شده، در حدود یكصد نفر بوده اند.این افراد اغلب جز شركت در 
جماعت، عبادت و نیز حضور در غزوات و س��رایا، كاری نداش��تند و چون روحیه عابدانه و 
زاهدانه ای داشته اند،در طول تاریخ اسالم، سر مشقی برای انسانهای عارف بوده اند.  زمینی 
كه به آنها اختصاص داده ش��ده بود، یك مس��احت 96 متری مسقف بود كه در میان باب 
جبرئیل و باب النساء قرار داشت.اكنون قسمتی از مسجد به صورت برجسته مشخص شده 
است،اما بر اس��اس آنچه در نقشه های قدیمی مسجد آمده است، چنین محلی نمی تواند 
محل اصلی صفه تلقی شود،زیرا كه این محل خارج از مسجد قرار داشته است در حالی كه 

همه نقل كرده اند كه صفه در خود مسجد بوده است. 

مقام جبرئیل
این محل بدان جهت به عنوان مقام جبرئیل شناخته شده كه ملك مقرب از آنجا 

بر رسول خدا )ص( وارد می شده و به خدمت آن حضرت می رسیده است. 

معرفی مساجد مکه و مدینه

مسجد الِجّن )مسجد اْلَحَرْس( 
ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اْلِجنِّ َفقاُلوا 
ْشِد َفآَمّنا  ِإّنا َسِمْعنا ُقْرآنًا َعَجبًا . َیْهِدي ِإَلي الرُّ

ِبِه َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربِّنا َأَحدًا. ) جن 1و 2 ( 
مسجد جن از مساجد مهم و تاریخي مكه 
است كه خوشبختانه بر خالف بسیاري از آثار 
تاریخي، همچنان پا برجا مانده است. خداوند 
متع��ال آیات س��وره جن را در ای��ن مكان بر 

پیامبر )صّلي اهلل علیه وآله( نازل كرد. 
آن حضرت در حال بازگشت از طائف پس 
از طي مس��یري طوالني، با قلبي شكس��ته و 
نا امید در جاي این مس��جد، ك��ه به »نخله« 
معروف بود، كنار نخل خرمایي نشست و نیمه 

شب به عبادت و تالوت قرآن پرداخت. 
در ای��ن حال، هف��ت نف��ر از جنیان با 
ش��نیدن صداي قرآن متوقف شده و آیات 
الهي را به گوش س��ایر جنیان رس��انیدند؛ 
پیامبر )صّلي اهلل علیه وآله( پس از آن نیز 
ب��ار همراه »عبداهلل بن مس��عود«  چندین 
ب��ه این م��كان مي آم��د و آی��ات قرآن را 
بر جنی��ان مي خواند. در یكي از ش��ب ها 
س��وره جن بر پیامبر )صّلي اهلل علیه وآله( 
نازل شد و خداوند آن حضرت را از اسالم 
جنی��ان خبر داد. این مكان در »الَحجون« 
و دامنه »ش��عب ابي ُدّب« قرار داشت كه 
بعده��ا ب��ه یاد آن رخداد بزرگ، مس��جدي 
س��اختند و آن را مس��جد ج��ن نامیدن��د. 
ای��ن مس��جد را از آن لحاظ مس��جد َحَرس 
نی��ز نامیده اند كه در گذش��ته، پاس��داران 
مناطق مختلف مكه، هنگام گش��ت ش��بانه، 
در نزدیكي مس��جد جن ب��ا یكدیگر مالقات 
و پس از تب��ادل اطالعات به محل مأموریت 
خود باز مي گش��تند. مسجد یاد شده اكنون 
در سه راهي خیابان مسجدالحرام، منا و پل 
َحجون در دویس��ت متریقبرس��تان ابوطالب 
قرار دارد و در س��مت چپ در شارع مسجد 

الحرام به س��وي قبرس��تان مي رود. 
نام این مس��جد كه تابلوي مسجد الجن بر 
نماي قبلي آن بود ، قبل از بازس��ازي اخیر به 
ش��ماره ۴0 تغییر یافت اما در سال 1378ش 
. بناي قدیمي آن تخریب و مس��جد بزرگتري 
حدود دو برابر س��اختند و باز هم نام مس��جد 
الجن را بر تابلوي آن ثبت كردند . بناي جدید 
آن بس��یار زیب��ا با گنبد طالی��ي و یك مناره 
بزرگ اس��ت كه با دیوارهاي س��نگي سفید و 
س��یاه در داخل و خارج مس��جد زیبایي آن را 
دوچندان كرده اس��ت . بر نماي گنبد داخلي 
نیز آیات س��وره جن به ط��رز زیبایي ، با خط 
ثلث نگاش��ته شده اس��ت . این مسجد امروزه 

یكي از مساجد پررونق مكه است .



اخطار وزیر ارتباطات نسبت به تعرفه های همراه اول
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: هم��راه اول اجازه ندارد بدون 
هماهنگی با وزارت ارتباطات و در دس��ت داشتن مصوبه سازمان تنظیم 

مقررات نسبت به افزایش تعرفه اقدام کند

روحانی: به دنبال راه حلی هستیم که ضمن
 رفع نگرانی ها، ایران هم به حقوق خود برسد

خبر

اهلل  بسـم  از  رونمایـی 
اهدایی مقام معظم رهبری

جش��نواره  اختتامیه  مراس��م 
بس��م اهلل با رونمایی از بس��م 
معظ��م  مق��ام  اهدای��ی  اهلل 
رهب��ری در موسس��ه اک��و به 

کار خ��ود پای��ان داد.
مراس��م  ای��ن  ابت��دای  در 
پرفس��ور افتخارحس��ین عارف 
موسس��ه  پاکس��تانی  رئی��س 
اک��و ای��ن جش��نواره را کاری 
مش��ترک بین موسس��ه اکو و 
قرآنی  هنرهای  مرکز گسترش 
ذک��ر ک��رد و گفت: بس��م اهلل 
در خوشنویس��ی نم��ود زیادی 
هنرمن��دان  و  اس��ت  داش��ته 
زی��ادی عم��ر خ��ود را صرف 
نگارش و پاسداش��ت این کلمه 

کرده اند.
وی اف��زود: ارتق��ای ای��ن 
مرکز  حمایت  بدون  جشنواره 
کش��ورهای  قرآنی  هنره��ای 
مشتاق  هنرمندان  و  اکو  عضو 
ب��ه آی��ه ای مانند بس��م اهلل 

میس��ر نمی ش��د.
رئیس پاکس��تانی موسس��ه 
اکو بیان کرد: اعالم آمادگی می 
کنیم که ب��ا هنرمندان مختلف 
در ح��وزه ه��ای گوناگ��ون که 
برای حفظ میراث های معنوی، 
هن��ری و فرهنگی کش��ورهای 
عضو اکو می کوش��ند، همکاری 

می کنیم.

رویتـرز: ایران خواسـتار 
پایان مناقشـه هسته اي در 

۳ یا ۶ ماه آتي است
نوش��ت  رویترز  خبرگ��زازی 
دولت جدید ایران با تشدید تالش 
ه��ا ب��راي انعكاس وجه��ه میانه 
روتري در جهان،روز چهارش��نبه 
خواستار تسریع در روند مذاكرات 
هسته اي و حل این موضوع طي 

3 تا 6 ماه آینده شد.
به نوشته رویترز از سخنان 
مقام��ات ایراني داخل كش��ور 
مش��خص اس��ت كه ایراني ها 
همچنی��ن مي خواهند ش��اهد 
هاي  ق��درت  عملي  اقدام��ات 
كاه��ش  راس��تاي  در  غرب��ي 
تحری��م هاي اتحادی��ه اروپا و 
ملل  س��ازمان  هاي  قطعنام��ه 

علیه ایران باش��ند. 

جمعه  5 مهر1392 -   شماره 109
 21ذی القعده 1434  -   27سپتامبر 2013     

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

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

شنبه 92/7/6 

22 ذیقعده 1434

فندق بهاء الدین ـ باغدار طوسی 10 الی 11
0548997347

حاج آقا
مطیعیشوکاویقربانعلیراشد یزدی

فندق انوار الزهراء ـ محمد رضا اسماعیل 16:30الی17:30
تهرانی 0538997304

حاج آقا
رمضان پورحاج محمدیراشد یزدی

المدینه موفنبیک - سیدعلی 22الی23
میرامینی0538997215

حاج آقا
علیانرضوانیقربانعلیراشد یزدی

یکشنبه92/7/7

 23 ذیقعده 
1434

فندق المحمدیه الزهراء ـ دریاپیمای 10الی11
هرمزی 0538997013

حاج آقا
رمضان پورنباتیقربانعلیراشد یزدی

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

حاج آقا
مطیعیپور کویرراشد یزدی

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

دوشنبه92/7/8 
24 ذیقعده 1434

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

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

حاج آقا
رمضان پورحاج محمدیقربانعلیراشد یزدی

سه شنبه92/7/9 

25 ذیقعده 1434

حاج آقاالیاس الذهبی ـ گلریزی 100538998270الی11
علیانشوکاویقربانعلیراشد یزدی

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

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

محافل و مراسم انس و معرفت در مدینه منوره - حج 14۳4

رییس جمهوری اس��المی ای��ران در گفت وگوی 
اختصاصی با ش��بکه پی ب��ی اس )PBS( آمریکا 
در پاس��خ به س��والی درخصوص اهداف س��فر به 
نیویورک، گفت : هدف من از این س��فر رساندن 
صدا و خواس��ت ملت ایران به گوش مردم و مقام 
های کشورهای مختلف جهان از طریق حضور در 
سازمان ملل اس��ت و امیدواریم که در تحقق آن 

موفق باشیم.
حج��ت االس��الم والمس��لمین دکتر حس��ن 
روحانی در پاس��خ به سوال مجری معروف شبکه 
PBS در خص��وص تحریم های ضد ایرانی اظهار 
داش��ت: ما تحریم ها را اساس��ا غیر قانونی و غیر 
انس��انی می دانیم. به اعتقاد ما تحریم ها راه حل 

درستی نیست و نمی تواند مشکلی را حل کند.
روحان��ی در پاس��خ ب��ه س��والی در خصوص 
موض��وع هس��ته ای افزود : ما به دنب��ال راه حلی 
هس��تیم که ایران به حقوق قانونی خود برس��د و 
همچنین اگر نگرانی های هم وجود داش��ته باشد، 

برطرف کنیم.
رییس جمهوری تاکید کرد: مس��ئله هسته ای، 
امروز به نماد غرور ملی و ایس��تادگی تبدیل ش��ده 
اس��ت و مردم چیزی فراتر از حق قانونی خود برای 

استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نمی خواهند.
وی اف��زود: موضوع هس��ته ای همچنین نماد 
توسعه ملت ایران در بحث استفاده از فناوری های 

جدید و توسعه است.

رییس 
جمهوری 

تاکید کرد: 
مسئله هسته ای، 

امروز به نماد 
غرور ملی 

و ایستادگی 
تبدیل شده 

است و مردم 
چیزی فراتر 

از حق قانونی 
خود برای 

استفاده صلح 
آمیز از انرژی 

هسته ای 
نمی خواهند

اخـــــــــبار



w w w . h a j j . i r

در پیام به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران
رهبر معظم انقالب: ملت ایران با فداکاری

 ایثارگران و خانواده های شان به قله های عزت رسید

 اسالم پاسخگوی همه شبهات است
آیت اهلل مؤمن:  عضو فقهای ش��ورای نگهبان، دین اسالم 
را کامل و پاسخگوی همه مسائل دانست و گفت: امروز 
شبهات فراوانی از سوی افراد منحرف بیان می شود که 

پاسخ همه آنها را اسالم داده است. 
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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی عصر پنج ش��نبه با صدور پیامی به مناس��بت 
هفت��ه دف��اع مقدس و روز تجلیل از ش��هیدان و ایثارگ��ران، تاکید کردند: ملت ای��ران با فداکاری 
ش��هیدان و با صبر و پایداری آزادگان و جانبازان و با گذشت و بزرگواری خانواده های آنان توانست 

خود را به قله های عزت برساند.
متن این پیام که هم زمان با مراس��م غبار روبی، عطرافش��انی و گلباران مزار شهیدان در سراسر 
کش��ور از سوی حجت االسالم و المسلمین ش��هیدی محالتی، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و 

امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد؛ بدین شرح است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
بزرگداش��ت ش��هیدان و تکریم نام آن بزرگمردان، بیش از خود آنان، ملتی را که این گوهرهای 
ناب را در درون خود پرورانده است، سرافراز می سازد. ما با این تکریم، منّتی بر آنان نداریم؛ آنانند 
که با درخش��ش خود، ما را س��رافراز و درخش��ان کردند و بر ما منت نهادند. ملت ایران با فداکاری 
ش��هیدانش و با صبر و پایداری آزادگان و جانبازانش، و با گذش��ت و بزرگ��واری خاندان های آنان، 

توانست خود را به قله های عزت برساند و راه روشن خود به سوی آینده را بگشاید.
س��الم خداوند و فرشتگان و پاکان عالم بر ش��هیدان و جانبازان و آزادگان و خانواده های صبور 
و فداکار آنان.                                                                               سید علی خامنه ای

اخـــــــــبار کوتاهاخـــــــــبار

دیدار جمعي از شخصیت هاي 
اندیشکده هاي آمریکایي با دکتر روحاني

در پای��ان س��ومین روز س��فر رییس جمه��ور به 
نیویورک، جمعي از شخصیت هاي اندیشکده هاي 
آمریکای��ي با حضور در محل اقامت دکتر روحاني 
رییس جمه��وري اس��المي ایران با ایش��ان دیدار 
و گفتگ��و کردن��د. رییس جمه��ور در ای��ن دیدار 
ضم��ن قدرداني از حضور در جمع ش��خصیت هاي 
اندیش��کده هاي آمریکای��ي، از برگزارکنندگان این 
نشس��ت قدرداني ک��رد. در ای��ن دی��دار برخي از 
شخصیت هاي اندیشکده هاي آمریکایي نیز به بیان 

دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

رئیس جمهور ایران قصد حل و فصل مسایل 
هسته اي ایران را ظرف سه ماه دارد

منبع خبري فرانس��وي در بازتاب سخنان اخیر 
حسن روحاني رییس جمهور كشورمان در سفر به 
نیوی��ورك گزارش داد كه روحاني درصدد اس��ت تا 
ظرف س��ه ماه راه حلي براي پایان دادن به مسئله 

هسته اي كشور بیابد.
رادیو فرانسه انفو به نقل از روحاني افزود:رییس 
جمه��ور ایران در مصاحبه اخیر خود با واش��نگتن 
پست اظهار امیدواري كرد كه پرونده هسته اي ایران 
ظرف سه ماه از طریق مذاكرات دیپلماتیك و با اتكا 
به شفاف سازي در این خصوص حل و فصل شود. 

پیـش بینی یک مفسـر امریکایی از اقدام 
رژیم صهیونیستی

دنی اسکچتر مفسر سیاسي امریکایي در گفت 
و گو ب��ا پرس تي وي گفت: اس��رائیل براي ضربه 
زدن ب��ه مذاکرات احتمالي می��ان امریکا و ایران 

حتي قبل از شروع این مذاکرات تقال مي کند .

اندیشـکده واشـنگتن: روحانی بر اسـاس 
ارزش های انقالب اسالمی مذاکره خواهد کرد

کارش��ناس مس��ائل خاورمیان��ه در مؤسس��ه 
واشنگتن تاکید کرد: سوابق روحانی نشان می دهد 
او تعهدی عمیق به نظام جمهوری اس��المی دارد 
و غرب باید در مذاکرات خود با ایران، ش��خصیت 

روحانی را به خوبی ارزیابی کند.
اندیش��کده مؤسسه واشنگتن، در تحلیلی به قلم 
استیون دیتو کارشناس مسائل خاورمیانه این اندیشکده 
اع��الم ک��رد: درک عقاید ش��خصی روحانی و مفهوم 
سخنوری او بسیار مهم تر از بررسی و تعمق در مضامین 
سخنرانی های هر کسی در سازمان ملل است. دریافت 
عالئم مثبت در س��خنرانی اخیر او، انتظارات جامعه 
بین المللی را باال برده و دور جدیدی از روابط را با ایران 
نوید داده است. هنوز هم بسیار اهمیت دارد که تعهد 
قدیمی و عمیق او را نسبت به اهداف نظام جمهوری 
اسالمی در نظر داشته باشیم. این حرف در مورد مسئله 

هسته ای نیز صدق می کند. 

دور جدید گفت وگوهای »وزیران خارجه« ایران و 
كشورهاي عضو گروه 1+۵ در اولین ساعات بامداد 
جمعه به وقت ایران به میزباني نیویورك آغاز شد.

به گزارش ایرنا، محمدج��واد ظریف به همراه 
اعضاي تی��م مذاكره كننده هس��ته اي ایران وارد 
گفت وگو ب��ا همتایان خود از كش��ورهاي آمریكا، 

انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان شد. 
اخبار و گزارش هاي رسانه هاي مختلف حاكي 
اس��ت نزدیك به سه ساعت پیش از دیدار وزیران 
خارجه ایران و گروه 1+۵،  كاترین اشتون مسوول 
سیاس��ت خارجي اتحادیه اروپا و یك��ي از نفرات 
اصلي هیات مذاكره كننده 6 كشور با دكتر حسن 
روحاني و محمدجواد ظری��ف رییس جمهوري و 
وزیر ام��ور خارجه ایران دی��دار و گفت وگو كرده 

بودند.
ت��ا زمان انتش��ار نش��ریه زائر هی��چ  خبري از 
جزئی��ات دی��دار خصوصي اش��تون ب��ا روحاني و 

ظریف از سوي رسانه ها منتشر نشده بود.
برخي رسانه هاي غربي از این دور از گفت وگوها 
به عنوان مذاكرات بي س��ابقه میان وزیران خارجه 

ایران و 6 كشور یاد شده نام برده اند. 
ش��ب گذش��ته همه رس��انه هاي مطرح جهان 
بي صبرانه در انتظار كسب و انتشار اخبار از شكل 

و روند تازه مذاكرات ایران و گروه 1+۵ بودند.
در نشس��ت شب گذش��ته محمدجواد ظریف 

وزیر امور خارجه ایران، کاترین اش��تون مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا، سرگئی الوروف، 
جان کری، ویلی��ام هیگ، ل��وران فابیوس، گیدو 
وس��تروله و وانگ یی وزرای امور خارجه روس��یه، 
آمریکا، انگلس��تان، فرانس��ه، آلمان و چین حضور 

داشتند.
س��ید عب��اس عراقچی معاون ام��ور حقوقی و 
بین الملل��ی، مجی��د تخت روانچی مع��اون اروپا و 
آمریکا، حمید بعیدی نژاد مدیرکل امور اقتصادی و 
تخصصی بین المللی وزارت خارجه، داود محمدنیا 
مش��اور حقوقی وزی��ر خارجه، امیری از س��ازمان 
انرژی اتمی و حسین فریدون؛ محمدجواد ظریف 

را در این نشست همراهی می کردند.
مشروح این مذاکرات در شماره روز شنبه زائر 

منتشر خواهد شد.

دور تازه گفت و گوهاي ایران و 5+1
در سطح وزیران خارجه برگزار شد
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

 اگر هنگام رمی جمرات گم شدید 
هی��چ ج��ای نگرانی نیس��ت.ایرانیان 
زیادی در اطراف ش��ما هس��تند که 
می توانید از آنان کمک بگیرید چون 
چ��ادر ایران��ی ها در من��ا نزدیک هم 
اس��ت. هنگام ورود ب��ه منا در صورت 
ج��دا ماندن از ه��م کاروان های خود 
همت خود را تنها صرف رس��یدن به 
چ��ادر های ایرانیان کنید تا بتوانید با 
کمک واحد  امداد  یا س��ایر مدیران 

ایرانی دیگر چادر خود را پیدا کنید

ش��هادت همچون میوه اي است كه 
نمي توان آن را نارس از درخت چید 
و سعادتي اس��ت كه خداوند نصیب 
بندگان خاص و مقرب��ان درگاهش 
مي نماید. نصیب كس��اني مي كند 
كه توانسته باشند از همه وابستگیها 
دل كن��ده و قلبش��ان فق��ط و فقط 
از عش��ق خدا ماالمال گش��ته باشد. 
عاش��قاني رنج مي برن��د كه خداوند 
آن��ان را زودتر به لق��اء خویش نمي 
رساند زیرا آنان با تك تك سلولهاي 
ب��دن خود باور دارن��د كه مهمترین 
بهره ب��رداري از این دنی��ا، پرواز به 
س��وي لقاء اهلل است. كوتاهترین راه 
جهاد، شهادت است و جبهه میدان 
مبارزه اس��ت. شما ملت، پاسدار این 
س��رزمین س��رخ و نگهبان راستین 

خط شهادت هستید.
شهید عبداهلل غالمي

گفتم: قوای س��ه گانه ش��هویه، 
غضبیه و عاقله را تعریف کنید و راه 
برق��رارى اعتدال در آن س��ه قوه را 

توضیح دهید؟
گفت: نفس داراى قواى سه گانۀ 
ش��هویه، غضبیه و عاقله است که هر 
یک تأمیِن بخشى از نیازهاى انسان را 
بر عهده دارند. همۀ قواى بشرى براى 
حکمت و غرض و هدفى آفریده شده 
اند و هر یک س��هم به س��زایى براى 
رس��اندن انس��ان به کمال مطلوبش 
دارند؛ آن چه مّهم است، جهت دادن 
و تربیت و ش��کوفا کردن این قواست، 
به گونه اى که هر ی��ک نقش خود را 
به شکل بایس��ته و شایسته در ترقى 
و تعالى انسان ایفا کنند. براى اعتدال 
این قوا باید همۀ آنها را تحت تدبیر و 
کنترل عقل و شرع درآورد. در روایات 
معتبرى که از امامان معصوم  رسیده 
ان��د، مطال��ب ارزن��ده اى در این باره  

وجود دارند.

غار حرا
ك��وه حراء ب��ه نام جبل الن��ور، جبل 
القرآن و جبل االس��الم نیز ش��ناخته 
مي ش��ود. این كوه در ش��مال شرق 
مكه واقع شده است. در نقطه شمالي 
كوه حرا غاري است كه پس از عبور از 
میان سنگ ها مي توان به آن رسید. 
پیامبر قبل از بعثت در هر ماه چندین 
بار و درهر سال همه ماه رمضان را بر 

فراز این كوه عظیم مي رفتند .

عکس روز

مدینه منوره - بقیع
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شفافیت عالم طبیعت
آدمى، با طواف خانه خدا كه ظاهراً چیزى بیش از چند سنگ روى هم نهاده 
نیس��ت، مى تواند ش��فافیت در و دیوار عالم طبیعت را كه پرده هاى كمیت و 
كیفیت روى آن را پوشانده است دریابد و بداند كه همین سنگ ها در مقابل 
روح س��بك رو و بلند پرواز آدمى، تیرگى و س��ختى خ��ود را كنار مى گذارد 
و به ش��كل رصدگاهى ب��راى نظاره و انجذاب به ب��ارگاه ربوبى برمى آید. دو 
ركعت نماز مقام ابراهیم بزرگ ترین حقیقتى را كه تعلیم مى دهد، اینس��ت 
كه معبدى كه در روى زمین بنا مى شود و جایگاهى كه كامل ترین مردم در 
آنجا مى ایس��تند و با خداى خود رابطه برقرار مى كند، براى همگان یكسان 
است.                                                               حسین انصاریان

آستانه او

انسیه موسویان 

 پر است خلوتم از یاد عاشقانه او
 نسیم رهگذر این بار هم نیاورده
 در اشتیاق زیارت به خواب می بینم
 من و دوبال شكسته، من و دودست نیاز
غروب ابری پاییز می چكد در من

 گرفته باز دل كوچكم بهانه او
 به دست قاصدكی نامه یا نشانه او

 كبوترانه نشستم بر آستانه او
 چگونه پر بكشم سمت آشیانه او؟

 پرم ز هق هق باران كجاست شانه او؟

تلفن استفتائات بعثه مقام معظم رهبری:
0537100450 - 0537100401   واحد خواهران: 0537101240
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محددیتهـای ترافیکی در بقیع 
اعالم شد

 باید در بقیع باش��ید تا درد این 
دلنوشته را با جانتان حس کنید.

بقی��ع  آس��مانی  راه  پلی��س 
محدودیتهای ترافیکی را اعالم کرد

از  گ��زارش  ای��ن  اس��اس  ب��ر 
س��مت  از  ج��اده  ش��ب  نیم��ه 
 آس��مان ب��ه بقیع یک طرفه اس��ت 
ت��ردد  ری��ا  و  کب��ر  راه��ی  دو  در 
گی��رد م��ی  ص��ورت  کن��دی   ب��ه 
س��وخت ها را چک م��ی کنند باید 

خالص باشد.
محمد نجفی


