
مديرکل برنامه ريزي، پذيرش و اعزام سازمان حج و زيارت اعالم کرد:

تکخبر تکخبر

حجت االسالم والمس��لمين قاضي عسكر 
نماين��ده ول��ي فقي��ه در امور ح��ج و زيارت و 
سرپرس��ت حجاج ايراني با حضور در پنجمين 
اردوی آموزش��ی – توجيه��ی زائ��ران ح��ج 
تمتع 93 اس��تان البرز در نشس��ت خبري كه 
با اس��تقبال خوب اصحاب رس��انه برگزارشد، 
بيان داش��ت: گرايش روز افزون مردم در غرب 
به دين اس��الم، اس��تكبار جهاني وغرب را به 
واكنش واداش��ته و آنان با ايجاد توطئه اي بين 
المللي اسالم هراسي در ميان غيرمسلمانان و 
ش��يعه هراسي در جوامع اسالمي را در دستور 
كار خ��ود ق��رار داده و ب��راي آن برنامه ريزي 
كرده اند تا در دو جبهه با اس��الم و توس��عه آن 
مقابله كنند و با تفرقه افكني و ايجاد ش��كاف 
در پيك��ره جهان اس��الم به ايج��اد تفرقه بين 

مسلمين پرداخته اند.

حجت االس��الم و المسلمين قاضي عسكر 
نماين��ده ول��ي فقيه در ام��ور ح��ج و زيارت 
همچنين اظهار داش��ت: در حج سال جاري با 
ش��عار »معنويت، خودباوري، اتحاد اسالمي« 
س��عي در ايجاد وحدت بين مس��لمين داشته 
و كنگره عظي��م حج را فرصت��ي مغتنم براي 
تب��ادل نظر و توجه به مش��تركات در مذاهب 

اسالمي قرار خواهيم داد.
ايش��ان تاكيد كرد: در جمهوري اس��المي 
ش��يعه و س��ني در كنار هم زندگي مي كنند و 
سازمان حج وزيارت و بعثه مقام معظم رهبري 
در حوزه اجرايي هيچ گونه امتيازي بر اس��اس 
مذهب ب��راي زائران در نظ��ر نگرفته و افتخار 
خدمت به همه زائران ايراني به طور يكس��ان 
توفيقي است كه همواره شكرگزار آن از درگاه 

خداي متعال خواهيم بود.

پنجمين اردوي آموزشي - توجيهي حج تمتع 
۹۳ در استان البرز برگزار شد

با حضور نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت:

نماينده ولي فقيه 
در امور حج و زيارت:

مهندس اوحدی
رئيس سازمان حج و زيارت:

صدور رواديدهای
زائران ايرانی
آغاز شد

 سالمتي امانت است
و نسبت به حفظ آن تعهد 
شرعي داريم

جذب روحانيون نخبه 
در اولويت کار ماست

مدير جذب و ساماندهی معاونت فرهنگی 
بعثه مقام معظم رهبری:

مقصودي نژاد: ۲۰ درصد زائران 
مبتال به فشار خون هستند

 اسامي روزهاي 
هفته حج ۹۳ اعالم شد

جزئيات تازه از اعزام زائران ايراني به حج تمتع

همراه داشتن چه وسايلي 
براي حجاج ممنوع است؟

رئيس پليس فرودگاهها گفت: حمل هر 
گونه زعفران، سنگ هاي قيمتي، قرص هاي 
كدئين دار، ترامادول و متادون در ايام حج 
تمتع به عربس��تان ممنوع اس��ت. رئيس 
پليس فرودگاهها با اعالم اينكه عربس��تان 
در خصوص مواد مخدر صنعتي و س��نتي 
قوانين س��ختگيرانه دارد، اف��زود: با توجه 
به آغاز حج تمتع از ۱۴ ش��هريور، به زائران 
توصي��ه مي كن��م همراه خ��ود قرص هاي 
كدئي��ن دار، ترام��ادول و مت��ادون حمل 
نكنند چرا كه همراه داشتن اين قرص ها در 
عربستان جرم محسوب مي شود. به گفته 
مهري، زائران نبايد ترش��يجات، اس��باب 
بازي هاي ش��بيه س��الح، گازها و اش��ياي 
برن��ده همراه خود داش��ته باش��ند. رئيس 
پليس فرودگاهها با بيان اينكه حمل كاالي 
تجاري از جمله زعفران و سنگهاي قيمتي 
به عربستان ممنوع اس��ت، تاكيد كرد: هر 
زائر مي توان��د ۵ هزار دالر به همراه خودش 
داشته باشد. در خصوص حوزه مواد مخدر 
ني��ز اگر حتي يك گرم مخ��در از حجاج در 
داخل كش��ور كشف ش��ود، اين فرد بار اول 
يك تا ۵ سال و بار دوم ۵ تا ۱۵ سال ممنوع 
الخروج مي ش��ود. وي همچنين به زائران 
توصيه كرد هيچ بار امانتي از كس��ي قبول 
نكنند چرا كه ممكن اس��ت اي��ن بار داراي 

اشياي ممنوعه از جمله مواد مخدر باشد.

بيماران داروهاي اختصاصي شان 
را همراه داشته باشند

مع��اون ح��ج عم��ره مركز پزش��كي 
حج و زي��ارت جمعي��ت ه��الل احمر از 
زائران بيت اهلل الحرام خواس��ت داروهاي 
اختصاصي را كه مصرف مي كنند در ايام 

حج تمتع همراه داشته باشند. 
عادل مقصودي نژاد، معاون حج عمره 
مركز پزش��كي ح��ج و زي��ارت جمعيت 
ه��الل احمر با اعالم اين كه در حج تمتع 
س��ال جاري حدود ۶۲ هزار زائر از ايران 
به بيت اهلل الحرام اعزام مي شوند، درباره 
داروه��اي ممنوعه در عربس��تان گفت: 
تعداد اي��ن داروها ۱۰ تا ۲۰ عدد اس��ت 
و پزش��كان كاروان ها و مسووالن نيروي 
انتظامي در فرودگاه ايران در صورتي كه 
اي��ن داروها همراه زائر باش��د ب��ه به فرد 

اعالم مي كنند.
در  ادام��ه  در  ن��ژاد  مقص��ودي 
خصوص تمهيدات مركز پزش��كي حج 
و زي��ارت جمعيت ه��الل احمر ايران 
در اي��ام حج تمتع س��ال جاري گفت: 
تم��ام تمهي��دات الزم در نظ��ر گفته 

شده است.
اين مقام ه��الل احم��ر، رعايت رژيم 
غذاي��ي مناس��ب، پرهيز از پي��اده روي و 
داش��تن اس��تراحت كافي را از نكات مهم 
ب��راي حجاج در ايام ح��ج تمتع در جهت 

حفظ سالمت اعالم كرد.
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از خدمات پزشكي عربستان استفاده خواهد شد
دكتر سيدعلي مرعشي، رئيس مركز پزشكي حج و 

زيارت اعالم كرد: به دليل هزينه هاي زيادي كه 
خريد و ارسال تجهيزات پزشكي به زائران تحميل 

مي  كرد مقرر شده است در اين زمينه از امكانات 
عربستان استفاده شود.

مرعشي تصريح كرد: البته در قسمت هايي كه احساس 
كنيم به دليل شلوغي در ايام تمتع دولت سعودي 

نمي تواند خدمات پزشكي را با كيفيت مناسب ارائه كند، 
تأمين نيرو و تجهيزات پزشكي را انجام می دهيم.

گزیدهخبر
اطالع رساني به زائران 

از شرايط  كشور ميزبان 
ضروري است

نماينده ولي فقي��ه در امور حج 
و زي��ارت ب��ر ضرورت ت��الش براي 
تحكي��م وح��دت مس��لمانان در 
س��فرهاي زيارتي اظهار داشت: در 
حوزه سالمت سفرهاي زيارتي بايد 
بحث اطالع رس��اني ج��دي گرفته 
ش��ود تا همه زائران توجيه شوندكه 

چگونه عمل كنند.
حج��ت االس��الم و المس��لمين 
س��يدعلي قاضي عسكر كه در جمع 
مسووالن حراست دفاتر حج وزيارت 
كل كشور سخن مي گفت افزود: در 
حوزه ح��ج و زيارت بايد تمام تالش 
ما ضم��ن پايبندي به اصول، در اين 
جهت باشد كه بي جهت حساسيتي 
را در كش��ورهاي ميزب��ان بوج��ود 

نياوريم.
سرپرس��ت حجاج ايراني افزود: 
زائران ايراني از اقشار مختلف جامعه 
هس��تندو متناس��ب با هر قش��ري 
اطالع رس��اني به آنها تقويت شود تا 
آگاهانه عمل كنند ودر كش��ورهاي 
عراق و عربس��تان دچ��ار گرفتاري 

نشوند.
خ��اص  ش��رايط  اف��زود:  وي 
كش��ورهاي ميزبان در س��فرهاي 
زيارتي ب��ه طور جدي ب��ا مردم در 
ميان گذاش��ته ش��ود تا زائ��ران از 

شرايط اين كشورها آگاه شوند.
آقاي قاضي عسكر اظهار داشت: 
س��االنه ميليون ه��ا زائ��ر ايرانی به 
كش��ورهاي عراق و عربستان اعزام 
مي شوند الزم است مسئولين بعثه و 
سازمان مراقبت هاي جدي در حوزه 
امنيت سفر آنها در نظر بگيرند. بايد 
از آموزش ه��اي تكراري ب��ه زائران 
پرهيز كرد و شيوه هاي نويني به كار 
گرفته ش��ود تااهداف مورد نظر ما را 

تامين كند.
وي ب��ه اص��الح ديگ��ران از 
دي��دگاه اس��الم اش��اره ك��رد و 
اظهار داش��ت: اسالم راهكارهاي 
مناس��بي براي اص��الح ديگران 
آس��يب هاي  زمين��ه  در  بوي��ژه 
اخالقي در سفرهاي زيارتي ارائه 
داده كه بايد ب��ا صبر و حوصله و 

بدور از جنجال عمل شود,

 سالمتي امانت است
و نسبت به حفظ آن 

تعهد شرعي داريم
حجت االسالم و المسلمين قاضي عس�كر نماينده ولي فقيه 
در امور حج و زيارت با اش�اره به برخي آيات قرآن و روايات حفظ 
سالمتي را يك وظيفه شرعي دانست و بيان داشت: انسان تعهد 
دارد كه نس�بت به امانت ها ي الهي وفادار باشد، و بحث سالمتي 
يكي از اين امانت ها اس�ت كه فرداي قيامت از ما س�ئوال خواهد 

شد چرا سالمتيمان را در معرض خطر قرار داده ايم. 

حجت االسالم و المسلمين قاضي عسكر 
نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت:

تكريم زائر وظيفه ديني ماست
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني حج، حجت االسالم و المسلمين 
قاضي عسكر با ايراد سخناني در همايش كادر بيمارستاني حج تمتع 
93ضم��ن بيان جايگاه بلند حج در دين اس��الم تصري��ح كرد: اگر به 
حوزه پزش��كي حج به طرز شايسته اي توجه نش��ود زائران از امنيت 
روح��ي برخوردار نخواهند ب��ود و اگر خداي ناكرده زائر بيمار ش��ود 
فرصت حج كه ممكن اس��ت تنها يك بار در تمام عمر او ايجاد  شود از 
دس��ت خواهد رفت، لذا بايد همه تالش كنيم با امكانات و ش��رايطي 
ك��ه وجود دارد، باال ترين بهره برداري را در خدمت رس��اني به زائران 
داش��ته باش��يم و آنچه كه به عنوان وظيفه براي ما مقرر شده است را 

به خوبي انجام دهيم.
حجت االس��الم و المس��لمين قاضي عس��كر يك��ي از توقعات و 
خواس��ته هاي زائران از كادر بيمارس��تاني و پزشكي را مسئله تكريم 
دانس��ت و تصريح كرد: برهر مس��لماني واجب اس��ت كه نس��بت به 
خواهران و برادران ديني خود تكريم داش��ته باش��د و آن ها را گرامي 
دارد، اين مس��ئله وظيفه ش��رعي ما است. كادر پزش��كي همواره بر 
اساس س��وگند نامه اي كه ياد كرده اند بايد به بيمار احترام بگذارند و 
براي خدمت و بهبودي ش��رايط جسماني آن ها تالش كنند البته اين 

تكريم در حج بايد قوي تر و بيشتر باشد.

هيچ ديني به اندازه اسالم به بهداشت توجه نداشته است
نماين��ده ولي فقيه در امور حج و زي��ارت در ادامه به بيان مباحث 
پزشكي از ديدگاه اس��الم پرداخت و ضمن اشاره به تاكيد باالي دين 
اس��الم بر امر بهداشت و درمان افزود: به جرات مي توان گفت در هيچ 
دي��ن و مذهبي به اندازه اس��الم نس��بت به بهداش��ت و درمان توجه 
نش��ده است. در بسياري از روايات ما مسئله احاديث طبي وجود دارد 
كه به نوبه خود حائز اهميت بااليي هس��تند و در گذش��ته علماي ما 
تالش داش��تند اين احاديث احيا شوند. اخيراً كار هاي جدي تري در 
اين زمينه انجام ش��ده كه يكي از آن ها دانش��نامه پزشكي حج است 
كه توس��ط آيت اهلل ري ش��هري و همكاران ايشان تهيه شده و توصيه 
مي شود پزشكان و مس��ئولين كادر بيمارس��تاني حج به مطالعه آن 

بپردازند، زيرا بس��يار روايات زيبا و ارزش��مند در آن گردآوري شده 
كه نش��ان مي دهد تا چه اندازه اس��الم دين جامعي است و نسبت به 

بسياري از مسائل پيش بيني هاي الزم را داشته است..
سرپرست حجاج ايراني در ادامه به برخي از روايات درباره بهداشت و 
درمان از ديدگاه اسالم اشاره كرد و اظهار داشت: پيامبر )ص( مي فرمايد 
دو نعمت قدرش��ان مجهول است و مردم به راحتي ارزش آن ها را درك 
نمي كنند يكي س��المتي و ديگري امنيت است. پيامبر )ص( سالمتي 
و امنيت را در كنار هم قرار داده اند، دو ش��اهرگي كه اگر وجود نداشته 
باش��د قلب تپنده انسان ها از حركت بازخواهد ايستاد. در آيه 3۲ سوره 
معارج نيز آمده است: َوالَِّذيَن ُهْم اَلِماناِتِهْم َو َعْهِدِهْم راُعونَ انسان تعهد 
دارد كه نس��بت به امانت ها و عهد و پيمان هاي خود وفادار باشد، بحث 
س��المتي هم يكي از اين امانت هاي الهي اس��ت و ف��رداي قيامت از ما 
سئوال خواهد ش��د چرا س��المتيمان را در معرض خطر قرار داده ايم. 
همچنين در روايتي ديگر فرموده اند: »السمع امانه و البصر امانه و...« 
گوش و چش��م و زبان و قلب امانت هستند و ما وظيفه شرعي داريم كه 

نسبت به سالمتي خود و پاسداري از نعمت هاي الهي حساس باشيم.

توصيه به عدم پرخوري به معناي سودجويي نيست
حجت االس��الم و المسلمين قاضي عسكر هدف از مباحث مطرح 
ش��ده را توجه دادن مسئولين حوزه پزش��كي حج به سرمايه گذاري 
روي س��المت زائران خواند و تصريح كرد: پيشگيري ازدرمان بسيار 
مهم تر اس��ت. اكنون در كاروان ها اعالم شده جلس��ه اي براي زائران 
تش��كيل دهند تا در آن جلس��ات پزش��كان، زائران را به مسائل مهم 
بهداش��تي درماني حج توجه دهند. بس��ياري از بيماري هايي كه در 
ايام حج براي زائران ايجاد مي ش��ود به علت عدم رعايت نكاتي است 
كه بيان ش��د. اگر مس��تقيماً اين توصيه ها به مردم منتقل ش��ود زائر 
مي تواند براي اجراي اعمال حج توانايي بيشتر و شرايط بهتري داشته 
باشد. همچنين توصيه هايي كه درباره نحوه تغذيه زائران وجود دارد 
تا دچار بيماري هاي ناشي از پرخوري نشوند. زائران بايد بدانند حج و 
زيارت به دنبال سودجويي خود نيست و تالش مي كند، تنها خدمات 

مناسبي به زائران ارائه دهد.
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حاجي ها از سجاده شخصي استفاده كنند
نماينده مركز پزشكي حج و زيارت جمعيت هالل احمر در 
عربستان با اشاره به ضرورت رعايت توصيه بهداشتي از سوي 
زائران در مكه و مدينه گفت: حجاج در دوران حج، حتما از 
سجاده شخصي استفاده كنند.  »فاضل شيرخاني« با اشاره به 
شيوع بيماري »ابوال« و »كورونا« در برخي كشور ها گفت: حجاج 
ايراني با توجه به تمهيدات صورت گرفته از سوي مركز پزشكي 
حج و زيارت هالل احمر ايران، نگران ابتال به اين بيماري ها را 
نداشته باشند.

خبر
اعزام متقاضيان ايراني 

در صف انتظار به حج تمتع 
2۰ سال طول مي كشد

رييس سازمان حج و زيارت در همايش 
كادر بيمارستانی حج تمتع 93گفت: در 
حال حاضر يك و نيم ميليون نفر در صف 
اعزام به حج قرار دارند و با سهميه اي كه 
امروز به كشورهاي اس��المي اختصاص 
داده مي شود، اعزام اين تعداد زائر نزديك 

به ۲۰ سال طول خواهد كشيد.
س��عيد اوح��دي در هماي��ش كادر 
بيمارستاني حج تمتع سال 93 گفت: در 
حال حاضر يك و نيم ميليون نفر در صف 
اعزام به حج قرار دارند و با سهميه اي كه 
امروز به كشورهاي اس��المي اختصاص 
داده مي شود، اعزام اين تعداد زائر نزديك 
به ۲۰ س��ال ط��ول خواهد كش��يد و اگر 
س��ازمان حج تصميم به ثب��ت نام جديد 
بگي��رد، حداقل ۵ ميلي��ون نفر متقاضي 

سفر حج ثبت نام خواهند كرد.
وي ب��ا بي��ان اين كه نخس��تين گروه 
از كادر بيمارس��تاني مدين��ه من��وره 
۱۰ ش��هريور به س��رزمين وح��ي اعزام 
مي ش��وند، افزود: ۷۰ درصد از پزش��كان 
اعزامي به حج قباًل به حج اعزام ش��ده اند 
و 3۰ درص��د از پزش��كان اعزام��ي براي 
نخستين بار در قالب كادر درماني به حج 

اعزام مي شوند.

صدور رواديدهای زائران ايرانی آغاز شد
رئيس سازمان حج و زيارت از آغاز صدور رواديدهاي زائران ايراني حج 
تمتع از ۲۷ مرداد در كنسولگري هاي عربستان در تهران و مشهد خبر داد.

مهندس س��عيد اوحدي، رييس سازمان حج وزيارت گفت: كارها 
و مقدمات الزم براي آغاز موس��م حج انجام ش��ده است و از ۲۷ مرداد 
در تهران و مش��هد ص��دور ويزاها آغاز گردي��ده و همچنين برگزاري 
همايش هاي استاني نيز در سراسر كشور آغاز شده است كه با ساختن 
نمادهاي��ي از من��ا و عرفات فضا را ب��راي زائران تش��ريح مي كنند تا 

استرس زائران در آن فضا كاسته شود.
وي ادام��ه داد: با هماهنگي كه با هالل احمر انجام ش��ده اس��ت 
زائران��ي كه واكس��ن مننژيت و واكس��ن آنفوالنزا را ت��ا كنون تزريق 

نكرده اند مي توانند در همايش هاي استاني واكسن را تزريق كنند.

رئيس س��ازمان حج و زيارت ادامه داد: در حج امسال نيز بر اساس 
روال س��ال هاي گذش��ته بعد از فراخوان از بين ۵3 شركت متقاضي، 
۱۷ شركت واجد شرايط شناخته شدند و مجوز جذب ايرانيان خارج 

از كشور به آنها داده شد تا فعاليت خود را آغاز كنند.
اوحدي ادامه داد: ايرانيان مقيم خارج از كشور كه مشتاق سفر به 
خانه خدا هستند بايد به سايت اين شركت ها مراجعه و ثبت نام كنند 
و امس��ال شرايطي فراهم شده است كه از امكانات حمل و نقل و مركز 

پزشكي زائران ايراني در منا و عرفات استفاده كنند.
وي تصري��ح كرد: در مجموع پيش بيني ما اين اس��ت كه ۲ هزار و 
۵۰۰ نفر از ايرانيان مقيم خارج از كش��ور در موسم حج امسال حضور 

خواهند داشت.

 رئيس س��ازمان حج وزيارت در نشس��ت خب��ري كه در 
اردوی آموزش��ی – توجيهی زائران تمتع 93 اس��تان البرز و 
با حضور اصحاب رس��انه برگزار ش��د، تعداد زائران حج تمتع 
امسال را حدود ۶۴ هزار نفر اعالم كرد و افزود از اين تعداد ۶۱ 
هزار نفر زائر و الباق��ي عوامل اجرايي و مديركاروان، روحاني 
و هيئت پزشكي هستند. س��عيد اوحدي به وضعيت اسكان 
زائران در ش��هر هاي مكه و مدينه اش��اره كرد و اظهار داشت: 
در حوزه اس��كان زائران تحوالت جدي انجام ش��ده و تعداد 
3۰ هتل كه س��ال قبل از س��طح خدمات دهي شان رضايت 
نداش��تيم از ليست امس��ال حذف گرديدند. وي تعداد هتل 
و هت��ل آپارتمانهاي مخصوص زائران در حج امس��ال را ۷۲ 

مجموعه اعالم كرد و افزود ايران جزء معدود كش��ورهايي است كه براي رفاه زائران خود بطور 
۲۴ ساعته خدمات اياب وذهاب از هتل تا حرمين شريفين ايجاد نموده و در تمام ساعات شبانه 

روز به استثناي ساعت نمازهاي جماعت اين سرويس براي زائران برقرار است.
مهندس اوحدي در خصوص خدمات هيئت پزشكي حج نيز بيان داشت: باتوجه به اينكه 
۵۰ درصد زائران بانوان هس��تند، تعداد ۶۰ پزشك فوق تخصص و متخصص ويژه بانوان و ۵ 
درمانگاه اختصاصي ويژه بانوان در تيم پزشكي امسال پيش بيني شده است وي در خصوص 

تامي��ن تغذيه و اقالم م��ورد نياز زائران حج امس��ال گفت: 
با توجه به ش��عار امس��ال با مديريت جهادي تالش كرديم 
۴۵ قل��م از اقالم تغذيه اي زائ��ران از محصوالت توليد داخل 

كشور تهيه شود.
ريي��س س��ازمان ح��ج و زي��ارت همچنين ب��ه وضعيت 
پروازهاي حجاج اش��اره كرد و افزود: س��ال گذشته متوسط 
تاخير پرواز ها به زير ۱۰ دقيقه رس��يد كه امس��ال نيز سعي 

خواهيم كرد اين مقدار نيز كاهش يابد.
مهندس اوحدي اولويت س��ازمان حج و زيارت را امنيت و 
سالمت زائران برش��مرد و ويژگي حج امسال را هماهنگي و 

برنامه ريزي به موقع براي اين سفر برشمرد.
معاون وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي تاكيد ك��رد هماهنگي هاي مربوط به نام نويس��ي 
كاروان هاي حج س��ال 93 در ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تكميل شد و ظرفيت تمام كاروان ها 

تكميل گرديد كه اين امر به ساماندهي مراحل بعدي كارهاي مربوطه خيلي كمك كرد.
وي همچنين به فضاي ملتهب سياس��ي كشورهاي منطقه اشاره كرد و از زائران خواست به 
توصيه ها و راهنمايي هاي مديران و روحاني��ون كاروان ها عمل كنند تا در فرصت محدود اين 

سفر، امكان بهره مندي حداكثري از فيوضات معنوي خانه خدا و حرم نبوي ميسر گردد.

خدمات اياب و ذهاب 24 ساعته خواهد بود
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گزیدهخبر
 جزيياتی از حج 93 

از زبان مشاور عالی 
سازمان حج و زيارت

ناصر خدرنژاد، مش��اور عالی سازمان 
حج و زي��ارت در حج، عم��ره و عتبات با 
بيان اينكه معاينات پزش��كي زائران حج 
93 از اوايل خرداد ت��ا اوايل مرداد انجام 
شد، افزود: در نهايت ، پزشكان كاروان ها، 
اس��تطاعت جس��مي حدود 3۰۰ نفر از 
زائران را براي تش��رف به خانه خدا تأييد 
نكردند و پرونده آنها براي تصميم گيري 
نهاي��ي ب��ه كميس��يون پزش��كي مركز 

پزشكي حج و زيارت ارسال شد.
اين مقام مس��ئول در س��ازمان حج 
و زي��ارت اضافه ك��رد: در كميس��يون 
پزش��كي مركز پزش��كي ح��ج و زيارت 
حدود ۲۵۰ نفر از زائران براي تش��رف به 
خانه خدا در حج امس��ال مجوز دريافت 
كردند و نزديك به ۵۰ نفر از تش��رف به 

خانه خدا بازماندند.
خدرنژاد گفت: با توجه به تأييد نشدن 
استطاعت جس��مي اين تعداد از زائران، 
از متقاضي��ان در فهرس��ت انتظار براي 

جايگزيني آنها استفاده خواهد شد.
در حج امس��ال ۶۴ هزار زائر ايراني در 
قال��ب ۴۵۱ كاروان به زي��ارت خانه خدا 
مشرف مي شوند كه از اين تعداد ۶۱ هزار 
و ۵۰۰ نف��ر زائر و دو ه��زار و ۵۰۰ نفر نيز 
عوامل اجراي��ي، روحاني��ون، مديران و 

معينه هاي كاروان ها هستند.
۵۰درص��د كاروان ه��ا ش��امل ۲۲۵ 
كاروان به صورت مدينه اول و ۵۰ درصد 
ديگر شامل ۲۲۶ كاروان به صورت مدينه 

بعد اعزام خواهند شد.

يك انتصاب جديد در بعثه  مقام معظم رهبري
نماينده ولي فقيه در امور حج وزيارت 
و سرپرست حجاج ايراني در حكمي 

حجت االسالم والمسلمين محمدرضا 
ابوالفضلي كريزي را به عنوان مسئول 
نمايندگي بعثه  مقام معظم رهبري در 

استان خراسان شمالي منصوب كرد.
وي پيش از اين رياست دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد بيرجند را عهده دار بوده است.

بخش   در ش�ماره پيش شما به دو نكته اسكان و تغذيه در 
حج اشاره كرديد و بنا به صحبت هايتان 3 امر مهم و پايانی

ضروری در حج وجود دارد، نكته س�وم و حياتی در 
انجام يك حج منظم و مطلوب چيست؟

نكته س��وم بحث حمل و نقل اس��ت. در بخش حمل و نقل نيز ما س��ه 
بخش بسيار مهم داريم. اول حمل و نقل زمينی زائران از فرودگاه ها ست.

زائران يا از فرودگاه وارد مدينه منوره ش��ده و به محل اس��كان ش��ان 
می رون��د و يا اينك��ه از فرودگاه ج��ده به ميقات جحف��ه در مكه مكرمه 

می روند كه ما به آن حمل و نقل بين شهری می گوييم.
ما بايد اين حمل ونقل بين شهری را بر اساس كاروان ها و نوع اتوبوس هايی 
كه برای اين منظور انتخاب می ش��وند و با ساختار مد نظر ما همخوانی دارند 
انجام دهيم، همچنين در زمان هايی از ورود زائران، اتوبوس های بدون سقف 
را برای آقايان در نظر داريم. پس ما بايد برنامه ريزی ها را با س��نديكای حمل 
ونقل عربس��تان به نام »نقابه« كه مسئول اين بخش است به نحوی تنظيم 
كنيم كه برنامه های ورود و خ��روج پروازهای زائران در فرودگاه های مدينه 
من��وره و جده را به آن ها داده باش��يم تا بتوانند هماهنگ��ی الزم برای تعداد 

اتوبوس های مورد نياز زائران ما را داشته باشند.
نكته مهم ديگر در مبحث حمل و نقل مسئله حمل و نقل بين هتل ها 
و حرم است. چندين سال اس��ت كه در مكه مكرمه از آن به عنوان حمل 
و نقل صلواتی ياد می ش��ود.  اين حمل ونقل يكی از كارهای بسيار مهم و 
حياتی برای زائران است با اين هدف كه آنها را در اوقات نماز و زمان هايی 
كه ميل دارند، به حرم ببرند و البته كار به گونه ای انجام می شود كه تعداد 

اتوبوس ها متناسب با عدد زائران باشد.
نكته ديگری در اين بخش وجود دارد و آن اين اس��ت كه مسيرها بايد 
مشخص باشد، هر مسيری برای خود يك رنگ مشخص دارد و هتل های 
تحت پوشش وتعداد زائران بايد مش��خص باشند تا ما بتوانيم يك شبكه 
حمل ونقل درون ش��هری برای مدت زمانی مشخص برنامه ريزی و اجرا 
كنيم. زائران زمانی كه از ميقات های ش��جره و ي��ا جحفه به هتل در مكه 
مكرمه رسيده باشند، نياز به طواف اول دارند يعنی اتوبوس ها بايد مجموعه 

كاروان را دو مرتبه به حرم برسانند كه طوافشان را به جا بياورند.
يكی ديگ��ر از موضوعات بس��يار مهم در برنامه ري��زی برای حمل و 
نقل درون ش��هری ايستگاه های اطراف حرم است، بايد مشخص شود كه 

ايستگاه های انتها و ابتدای خط كجا باشند و اتوبوس ها در چه مسيرهايی 
بايد زائران را سوار كرده  و به حرم برسانند.

نقل ترددی چه نوع نقلی است؟
نقل ترددی در مش��اعر اتفاق می افتد، يعن��ی زائران از مكه مكرمه به 
عرفات و از آنجا به مش��عر و از مش��عر به منا و از منا به هتل هايش��ان در 
طول اين س��فر خواهند رفت. حمل و نقل ترددی در مشاعر در چند سال 

گذشته اجرا شد و بسيار هم به ما  كمك كرد.
در اين نوع از نقل بايد به هر مجموعه ۵ يا ۶ اتوبوس بدهيم كه اين تعداد 
به ميزان زائران و راه هايی كه بايد بروند و باز گردند مربوط می ش��ود. يعنی 
يك اتوبوس س��ه مرتبه بايد زائران را ب��ه عرفات برده، پياده كند و برگردد و 
زائ��ران بعدی را س��وار كند كه حتی در عرفات به مش��عر نيز يك بار به اين 
رفت و آمدها اضافه می ش��ود. باتوجه به اينكه تعداد اتوبوس ها كم است اگر 
سيكل برنامه ريزی برهم بخورد ما با مشكل روبرو خواهيم شد. اما برای اين 
امر يك تعداد اتوبوس رزرو و كمكی در نظر گرفته ش��ده است كه اگر برای 
اتوبوسی مشكلی به وجود آمد و يا خراب شد بتوانيم از اتوبوس های كمكی 
اس��تفاده كنيم. زمانی كه زائران به عرفات می روند و اس��تراحت می كنند و 
شب هنگام با توجه به مسير بسته ای كه برای زائران كشورمان در نظر گرفته 
ان��د اتوبوس ها به راحتی می توانند زائران را پياده كنند و دو مرتبه برگردند 

جنس خدمت رسانی 
در حج متفاوت است

   وحيد اس�ترون / در شماره گذشته زائر بخش اول گفتگو با ناصرخدرنژاد مشاور عالی رئيس  سازمان حج 
و زيارت در امور حج، عمره و عتبات  را درباره مس�ائل و اقدامات اين سازمان در خصوص طرز چيدمان كاروان 
ها، نوع و اهميت هتل های محل اس�كان زائران و پخت غذا برای زائران اش�اراتی داشتند، دراين شماره ادامه 

مصاحبه وی را با هفته نامه زائر می خوانيد.

ناصر خدرنژاد:
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راه اندازي بخش اختصاصي براي زائران درفرودگاه امام
ناصر خدرنژاد، مشاور عالی رئيس  سازمان حج و زيارت در امور حج، عمره 
و عتبات  با اشاره به بازديد از فرودگاه امام خميني )ره( و فراهم كردن 
آمادگي هاي الزم براي انتقال پروازهاي حجاج گفت: خوشبختانه امكانات 
الزم براي انتقال پروازها آماده شده است و بخشي براي زائران حج امسال 
اختصاص داده شده است. وي تصريح كرد: در بخش ابتدايي فرودگاه سالني 
در نظر گرفته شده است كه زائران در آنجا توجيه و سپس گذرنامه ها توزيع 
مي شود آنگاه زائران با عبور از پل روگذر به وسيله اتوبوس هايي كه در 
نظر گرفته شده، سوار  هواپيما مي شوند. اولين گروه از زائران حج امسال 
۱۴ شهريور از فرودگاه امام خميني )ره( عازم سرزمين وحي مي شوند.

و  هر اتوبوس می تواند ۵ تا ۶ دور بيايد و زائران را ببرد. در زمينه حمل 
ونقل فضا نس��بت به سال های گذشته خيلی بهتر شده است و پيش 
از اين ها مشكالت متفاوتی در مسير مشعر داشتيم اما حاال وضعيت 
بسيار متفاوت و بهتر است، زائران می توانند به راحتی شب را به دعا و 

مناجات بپردازند و در صبح مراسم و قربانی را به جا بياورند.
آنچ�ه كه درح�ج تمتع  و عم�ره مفرده به وض�وح ديده 
می ش�ود، توان باالی جمهوری اس�المی در برنامه ريزی و 
تجربيات اس�ت، آيا از كش�ورهای اسالمی كس�ی تقاضا و 
نيازی داشته كه اين تجربيات را در اختيارش قرار بدهيد و 

يا آموزشی در اين راستا صورت گرفته است؟
مذاكرات زيادی در اين باره انجام ش��ده است. به عنوان مثال با 
هيأت هايی از كشور اندونزی، سريالنكا، تركيه، چين و... بحث های 
مختلفی صورت گرفته اما واقعيت اين است كه نظام كاری ما ويژه و 
متفاوت است. زمانی كه نام حج را به زبان می آوريم همه ما ايرانی ها 
تح��ت لوای جمهوری اس��المی قرارمی گيري��م و كارمان را انجام 
می دهيم. در كش��ورهای ديگر كمتر اين اتف��اق رخ می دهد و اين 
مس��ئله به آن دليل است كه جمهوری اسالمی تنها كشوری است 
كه نظام شركتی در حج ندارد. در همه كشورها دو مدل سرويس به 

زائران داده می شود، يك مدل سرويسی كه به زائران به طور عموم 
داده می شود و ديگر سرويسی است كه به زائران مدل شركتی داده 
می ش��ود كه آنها » زائر آزاد« محسوب می ش��وند و به نوعی زائران 
حاكميتی و خصوصی هس��تند. لذا همه كش��ورها نمی توانند آن 
سيس��تم و برنامه ريزی كه ما داريم را پياده كنند و از اين نظرها كار 

ما با ديگركشورها بسيار تفاوت دارد.
آيا مكانيسمی در س�ازمان حج وزيارت وجود دارد كه از 

بازخورد و رضايت كيفی زائران مطلع شود؟
ضمن اينكه يك سيستم نظرسنجی در سازمان حج وزيارت وجود 
دارد،  بخش بازرسی و ارزش��يابی كه تلفيقی از بازرسی و ارزشيابی 
بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج وزيارت است نيز فعاليت های 
خود را انجام می دهد.هر دو با همديگر كار می كنند تا بتوانند امور و 
بخش های مختلف عملي��ات حج را ارزيابی كنند. اما مهمترين فضا 

اين است كه بتوانيم آنچه را انجام می دهيم، ارزشيابی كنيم.
برنام��ه ريزی های پيش از مراس��م حج  در عي��ن جايگاه بلندی 
ك��ه دارد درحد صحبت اس��ت، مهم اين اس��ت ك��ه درعمل چقدر 
ازصحبت ه��ا و برنامه ريزی ها را به بهترين ش��كل انجام دهيم و چه 

ميزان زائران از آنها اطالع دارند.

به عنوان مثال زمانيكه صحبت از حمل و نقل درون شهری به ميان 
می آوريم به معنای آن نيس��ت كه اين امر آنقدر منظم است كه همه 
چيز در ثانيه های برنامه ريزی شده سر زمان مشخص انجام می شود و 

اتوبوس ها حركت می كنند و هيچ مشكلی وجود نخواهد داشت.
واقعاً در يك مقطع زمانی شما نمی توانيد ساعت تعريف كنيد چون 
آنقدر حجم زائران زياد است كه هيچ كس نمی تواند درست سرويس 
بدهد. يا به عنوان مثال در يك هتل خواهيد ديد كه ۴  آسانسور وجود 
دارد و اين امردرحج جوابگوی زائر نيس��ت، ه��ر چند كه در تمام دنيا 
۴ آسانسور برای يك هتل مناسب است اما درحج شرايط خاص است 
و به طور مثال در يك س��اعت مشخصی تقريباً همه نفرات ساكن در 
هتل می خواهند از آسانس��ورها اس��تفاده كنند و اين تعداد  آسانسور 
اصاًل پاسخگو نيست. اين مسئله فقط در حج است كه همه با هم برای 
نماز می خواهند به حرم بروند و بازگردند. پس جنس كار متفاوت است 
لذا زائر هر چقدر توجه اش به اين مسائل بيشتر باشد بهتر می تواند اين 
مشكالت را درك كند و نقص ها و اشكاالت را متوجه شود. نقص قطعاً 
وجود دارد و مهمترين بخش اين است كه زائران محترم از امور به خوبی 
اطالع داشته باشند. من نمی گويم كه آنها از ما مطالبه نكنند بلكه حق 
آن هاست و بايد مطالبه گر باشند اما اين احساس را نكنند كه فضايی 

وجود دارد تا خدمات كمتر را  از روی قصد و نيت به آنها ارائه كند.
چه توصيه ای برای زائران داريد؟

در حج انس��ان هر چقدر بيشتر احساس كند كه در چه سرزمينی 
اس��ت، فضای ذهنی وی تغيير می كند يعنی يقين بدانيد كه انس��ان 
زمانی كه نماز می خواند بسياری از اعمال را نمی تواند انجام دهد. حج 
به اعتقاد من تنها س��ه روز ايام تش��ريق نيست بلكه حج زمانی شروع 
می ش��ود كه ما پايم��ان را در هواپيما می گذاري��م و آن زمان بايد ديد 
كه چه كارهايی نبايد انجام داد. خيلی زود عصبی نش��ويم و س��ريعاً 
قضاوت نكنيم. چيزی كه ما را رنج می دهد قضاوت سريع و زود هنگام 
زائران اس��ت كه متأسفانه اتفاق می افتد و بالفاصله بعد از آن تهمت و 
حرف هايی كه نبايد زده بش��ود گفته می شود و اين مسائل عوامل ما 
را اذي��ت می كند. يكی از نكات مهم توصيه ام به نظافت و بهداش��ت 
خصوصاً در منا و ايام قربانی اس��ت. زائران موهايش��ان را می زنند و 
واقعاً يكی از مشكالت اصلی ما در آن روز اين است كه نظافت اطراف 
چادرها و يا اطراف دستش��ويی ها رعايت ش��ود. و آنجا ما خواهشی 
كه داريم اين اس��ت كه فضای معنوی كه در آنجا اس��ت با مس��ائل 
غير بهداش��تی لطمه نخورد. بس��ياری از زائران مخصوصاً خانم ها 
گاليه دارند و از اين امر رن��ج می برند، لذا برای بحث نظافت آن روز 
تمهيدات بيش��تری در نظر گرفته ش��ده اما با همه اين اوصاف نياز 

اصلی برای رفع اين مسئله رعايت خود زائران است.

در زمینه حمل ونقل فضا نسبت به سال های 
گذشته خیلی بهتر شده است و پیش از این ها 

مشکالت متفاوتی در مسیر مشعر داشتیم 
اما حاال وضعیت بسیار متفاوت و بهتر است، 

 زائران می توانند به راحتی شب را به دعا 
 و مناجات بپردازند و در صبح مراسم

و قربانی را به جا بیاورند
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تازههایمشعر
پاسخ هايی به »عجيب ترين 

دروغ تاريخ« منتشر شد
كت��اب مهدوي��ت برتري��ن حقيقت 
تاريخ ب��ه قل��م مرتضي مطيع��ي كه با 
همت پژوهشكده حج و زيارت و از سوي 
حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و 
زيارت توسط مؤسسه فرهنگی و هنری 
مشعرمنتش��ر شده اس��ت، مي كوشد با 
داليل متقن، به ش��بهات مطرح ش��ده 
در كت��اب »عجيب تري��ن دروغ تاريخ« 

پاسخ دهد.
كت��اب »عجيب تري��ن دروغ تاريخ« 
ترجم��ه كتاب »متي يش��رق نورك ايها 
المنتظ��ر« نوش��ته عثمان ب��ن محمد 
الخميس است كه در سال ۱۴۲9 هجري 
قم��ري به چاپ رس��يده اس��ت؛ پيش از 
اين نيز بخش زي��ادي از كتاب به صورت 
مقاله، با ن��ام »المهدي المنتظر الحقيقه 

والخرافه« ارائه شده بود.
نويس��نده اين كتاب كه خود شخصي 
وهابي است، با انتخاب موضوع مهدويت 
از نظر شيعه اثنا عشري، با ناديده گرفتن 
واقعيت ها، حقايق��ي را تحريف كرده و از 
مطالبي با پيش فرض باطل ذهني خود، 

برداشت غلط كرده است.
وي ب��ا تعصب و عناد ك��ه خميرمايه 
مكتب اموي و حاميان آن است و امروز با 
نام وهابيت جلوه گري مي كند، شبهاتي 

را در كتابش مطرح كرده است.
حجت االس��الم مرتض��ي مطيعي از 
محققان و پژوهشگران حوزوي است كه 
در اث��ر خود با عن��وان »مهدويت برترين 
حقيق��ت تاريخ« مي كوش��د ب��ا داليل 
متقن، به ش��بهات مطرح شده در كتاب 

»عجيب ترين دروغ تاريخ« پاسخ دهد.
امام��ت، محب��ت ب��ه اه��ل بي��ت 
ش��يعي،  مهدوي��ت  و  عليهم الس��الم 
زم��ان  ام��ام  حقيق��ي  ش��خصيت 
عليه الس��الم از ديدگاه ش��يعه و س��ني 
و شخصيت شناس��ي حض��رت مه��دي 
عليه السالم و مسأله غيبت از مهم ترين 
موضوعاتي اس��ت كه در اي��ن اثر به آنها 

پرداخته شده است.
همچنين لزوم عصم��ت امام و تداوم 
امامت شيعي تا قيامت، روايات مهدويت، 
آگاهي شيعيان خاص از امام زمان، نائبان 
و مدعيان دروغين، احواالت ش��خصي، 
مس��جد جمك��ران و رفت��ار حض��رت با 
مس��اجد و مش��ركان از ديگر موضوعات 

مهم اين اثر است.

جزئيات تازه از اعزام زائران ايراني به حج تمتع
حس��ن س��رخوش، مديركل برنامه ريزي پذيرش و اعزام سازمان 
ح��ج و زيارت گف��ت: اولين گروه از عوامل اجرايي حج تمتع امس��ال 
دهم ش��هريور ماه و نخس��تين گروه از زائران ايراني بيت اهلل الحرام از 

۱۴ شهريور ماه عازم سرزمين وحي خواهند شد.
وي افزود: در حج سالجاري همچون سال گذشته ۶۴ هزار ايراني به 
حج اعزام مي شوند كه ۶۱ هزار و ۵۰۰ نفر از آنان زائر و مابقي اين جمعيت 

را عوامل اجرايي، ستادي، فرهنگي و پزشكي تشكيل مي دهند.
مديركل برنامه ريزي، پذيرش و اعزام سازمان حج و زيارت با بيان 
اينكه زائران ايراني در قالب ۴۵3 كاروان به حج اعزام مي شوند، اظهار 
داشت: 3۰ هزار و ۲۰۰ زائر ايراني در قالب ۲3۲ كاروان مدينه قبل و 

۲9 هزار و ۱۵۰ زائر ايراني در قالب ۲۲۱ كاروان مدينه بعد به سرزمين 
وحي اعزام مي ش��وند. سرخوش با اش��اره به اينكه نيمي از پروازهاي 
زائران ايراني توسط شركت هاي هواپيمايي ايران اير و ماهان و نيمي 
ديگر توسط ش��ركت هواپيمايي سعودي انجام مي گيرد، اضافه كرد: 
اع��زام كاروان هاي »مدينه قبل« از ۱۴ ش��هريور ماه آغاز ش��ده و تا 
3۰ شهريور ماه ادامه خواهد داش��ت، همچنين كاروان هاي »مدينه 

بعد« از ۲۵ شهريور ماه تا ششم مهرماه به عربستان اعزام مي شوند.
اين مقام مسئول در س��ازمان حج و زيارت با بيان اينكه نخستين 
گ��روه از حجاج ايران��ي ۱۷ مهرماه به كش��ور ب��از مي گردند، گفت: 
عمليات بازگشت كاروان هاي »مدينه قبل« از ۱۷ مهرماه آغاز شده و 
تا ۲۸  مهرماه ادامه خواهد داشت، همچنين كاروان هاي مدينه بعد از 

۲3 مهرماه لغايت ششم آبان ماه به ميهن اسالمي بازمي گردند.
مديركل برنامه ريزی، پذيرش و اعزام س��ازمان حج با اعالم اينكه 
كه كاروان هاي حج امسال در ۴ قالب كاروان هاي ۸۵ نفره، ۱۱۵ نفره، 
۱3۵ نفره و ۱۶۰ نفره مي باشد، بيان كرد: حجاج ايراني از ۱9 ايستگاه 

پروازي كشور به سرزمين وحي اعزام مي شوند.
مديركل برنامه ريزي پذيرش و اعزام س��ازمان حج و زيارت تأكيد 
كرد: با توجه به احتمال جابجايي و تغيير در ساعت پروازهاي برگشت، 
زائران عزيز كش��ورمان براي برگزاري مراسم وليمه ۴۸ ساعت بعد از 

زمان مشخص شده براي پرواز برگشت برنامه ريزي و اقدام نمايند.
وي با اش��اره به تهي��ه متمرك��ز چمدان هاي حجاج متناس��ب با 
استانداردهاي مورد نظر شركت هاي هواپيمايي گفت: تنها چمدان هاي 
تهيه ش��ده بر اساس اس��تانداردهاي مورد نظر، در فرودگاه هاي ايران 
و عربس��تان از زائران تحويل گرفته مي ش��ود و زائران تنها يك س��اك 
كوچك با ظرفيت ۵ كيلوگرم را مي توانند با خود به داخل هواپيما ببرند 

و از بردن بسته ها و لوازم اضافه به داخل هواپيما خودداري كنند.
مديركل برنامه ريزي، پذيرش و اعزام سازمان حج و زيارت در پايان 
باتوجه به انجام پروازهاي حج از فرودگاه بين المللي امام خميني )ره( 
بيان كرد: كارگروهي متش��كل از كارشناسان سازمان حج و زيارت و 
شركت فرودگاه هاي كشور تشكيل ش��ده كه با بازديدهاي مستمر از 
فرودگاه حضرت امام )ره(، روند آماده س��ازي اين فرودگاه براي انجام 

پروازهاي حج سالجاري و رفع نيازهاي زائران را پيگيري مي نمايد.

حجاج 3۰۰ دالر ارز همراه دريافت مي كنند
روابط عمومي سازمان حج و زيارت اعالم كرد: بر اساس بخشنامه 

بانك مركزي كشورمان زائران حج تمتع سالجاري مبلغ 3۰۰ دالر 
ارز همراه به صورت اسكناس و به نرخ روزانه ارز دريافت مي كنند. 

شعب ارزي بانك هاي ملي و ملت در سراسر كشور مي توانند نسبت به 
فروش ارز همراه به زائران حج امسال با رعايت مقررات مربوطه اقدام 

نمايند.دريافت ارز همراه مشروط به آن است كه مشخصات زائران 
در سامانه سازمان حج و زيارت ثبت شده و براي شعب بانك قابل 

رؤيت باشد.زائران حج تمتع مي توانند از يك هفته مانده به اعزام به 
سرزمين وحي براي دريافت ارز همراه خود به بانك ها مراجعه نمايند.

1۰۰۰ برنامه قرآني در ايام حج تمتع
كارش��ناس آموزش مركز امور قرآني سازمان اوقاف با اشاره به 
اجراي هزار برنامه قرآني در ايام حج تمتع از برگزاري دوره توجيهي 
دو روزه قاري��ان اعزامي كاروان نور در روزهاي ۲۲ و ۲3 مرداد خبر 
داد. حجت االس��الم سيدمسعود ميريان با بيان اين مطلب، افزود: 
برگزيدگان آزمون اعزام به حج تمتع امس��ال كه تعدادشان به ۲۰ 
نفر می رسد در يك دوره دو روزه با برنامه های اين سفر معنوي در 
ايام حج تمتع آش��نا می شوند. وي گفت: در اين دوره توجيهي كه 
در مركز قرآني س��ازمان اوقاف و شوراي عالي قرآن برگزار خواهد 
ش��د، قاريان اعزامي به حج تمتع عالوه بر دي��دار با علماي ديني 
و آش��نايي با برنامه های ماموريت خوي��ش در ايام حج، در كالس 
آموزش مناس��ك حج تمتع كه با حضور استاد موسوي شاهرودي 
برگزار می شود، شركت خواهند كرد. ميريان افزود: همچنين يك 
كالس توجيهي جهت آماده نگاه داش��تن صداي قاريان براي اين 
عزيزان برگزار خواهد ش��د. وي با اشاره به برنامه های گروه اعزامي 
از س��وي جمهوري اسالمي ايران در ايام حج تمتع امسال گفت: با 
برنامه ريزي های صورت گرفته، قاريان اعزامي از سوي كشورمان 
در مدت ۴۰ روزه اقامت خود در ايام حج امس��ال، حدود يك هزار 
برنامه قرآني در بعثه مراجع عظام تقليد و محافل قرآني شهرهاي 

مكه و مدينه براي حاجيان ايراني و خارجي اجرا خواهند كرد.
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بیشتربدانیم
 توصيه هايي

برای امنيت حجاج 
آقاي بيات معاون اداره كل حراس��ت 
سازمان حج و زيارت در همايش متمركز 
آموزش��ي زائران حج تمتع استان تهران 
گفت: زائران پيش از اعزام به سفر نوراني 
حج بخش »امنيت در س��فر« مربوط به 
كتاب »سفر به سرزمين نور« كه در ميان 
زائ��ران تمامي كاروان ها توزيع ش��ده را 

مطالعه نمايند.
وي ب��ا بي��ان اينك��ه زائ��ران در 
مكان هاي ش��لوغ از جمل��ه ميقات ها، 
هت��ل ها، مش��اعر، خيابان ه��ا و هنگام 
طواف مراقب باشند تا مورد سرقت قرار 
نگيرند، افزود: زائران عزيز هنگام عبور 
از خيابانه��ا حتم��اً از محل خط كش��ي 
عابر پي��اده عبور كنند، درغير اينصورت 
به هن��گام بروز تص��ادف، زائران مقصر 

شناخته مي شوند.
معاون اداره كل حراس��ت س��ازمان 
ح��ج و زيارت ب��ه زائران تأكي��د كرد: در 
طول س��فر به سرزمين وحي از حضور در 
نزاع هاي خياباني، تجمعات زائران ديگر 

كشورها جداً خودداري كنند.
وي تصري��ح كرد: كش��ف مواد مخدر 
ب��ه هر ميزان در مبادي خروجي كش��ور 
و فرودگاه ه��ا قطع��اً مان��ع س��فر زائران 
خواهد ش��د و در اين خصوص هيچگونه 
چش��م پوش��ي صورت نخواهد گرفت و 
كش��ف مواد مخدر از زائران در عربستان 
براساس مقرات آن كشور بازداشت هاي 
طويل الم��دت و مجازات هاي س��خت را 

به دنبال خواهد داشت.
اي��ن مقام مس��ئول در س��ازمان حج 
و زي��ارت به زائران گف��ت: طبق مقررات 
عربس��تان دويدن در حرمها، فرياد زدن 
و بلند ص��دا كردن افراد ممنوع اس��ت و 
همچنين برداش��تن هرگونه ش��يئي از 
روي زمين بهنگام ط��واف خانه خدا كه 
متعلق به آن فرد نيس��ت، برداشتن مال 
غير تلقي شده و موجب دستگيري زائران 

خواهد شد.
وي به زائران تأكيد كرد: در طول سفر 
معنوي حج از عكسبرداري و فيلمبرداري 
در حرم ه��ا و مس��اجد و مراك��ز اداري 
عربستان و جاهايي كه عكسبرداري از آن 
ممنوع است، خودداري كنند و همچنين 
از بحث و جدل با مامورين كشور ميزبان 
مستقر در حرمها و قبرستان مقدس بقيع 

جداً خودداري نمايند.

نرم افزار اندرويدي كتابخوان حج منتشر شد
حجت االسالم روزبه بركت رضايي، گفت: در راستاي بهبود دسترسي 
زائران بيت اهلل الحرام به معارف حج، نسخه اندرويدي كتابخوان حج 
درپايگاه اطالع رساني بعثه مقام معظم رهبري منتشر شد.مدير 
پايگاه اطالع رساني حج با بيان اينكه كتابخوان حج با برخورداري 
از ۲۵ كتاب مهم در حوزه اسرار، معارف و احكام حج، پربارترين 
نرم افزار اندرويدي است كه تاكنون منتشر شده است.زائران سرزمين 
وحي و عالقمندان به معارف حج مي توانند اين برنامه ارزشمند 
اندرويدي را دانلود كرده و سپس با انتقال آن به گوشي تلفن همراه يا 
تبلت خود، آن را نصب كرده و مورد استفاده قرار دهند.

اسامي روزهاي هفته حج ۹۳ اعالم شد
اس��امي روزهاي هفته حج امس��ال كه با ش��عار »ح��ج؛ معنويت، 
خودباوري و اتحاد اسالمي« نامگذاري شده از سوي حوزه نمايندگي 
ولي فقيه در امور حج و زيارت اعالم ش��د.  پنجش��نبه ۶ ش��هريور ماه 
نخس��تين روز هفته حج مص��ادف با ۱ ذي القع��ده ۱۴3۵ به نام حج 
واليت و رهبري و جمعه ۷ شهريور ماه مصادف با ۲ ذي القعده ۱۴3۵ 
به عنوان حج و معنويت نام گذاري شده است. سومين روز هفته حج كه 
روز ش��نبه ۸ شهريو رماه مصادف با 3 ذي القعده ۱۴3۵ است به عنوان 
حج و خودباوري و يكش��نبه 9 ش��هريور ماه چهارمين روز هفته حج 
مصادف با ۴ ذي القعده ۱۴3۵ با عنوان حج و اتحاد اسالمي و پنجمين 
ذي القعده  روز هفته حج در روز دوشنبه ۱۰ شهريور ماه و مصادف با ۵ 

۱۴3۵ با عنوان حج و منزلت زن، اعالم ش��ده اس��ت. همچنين س��ه 
شنبه ۱۱ شهريور ماه مصادف با ۶ ذي القعده ۱۴3۵ به عنوان روز حج و 
سالمت و آخرين روز هفته حج در چهارشنبه ۱۲ شهريور ماه مصادف 
ب��ا ۷ ذي القعده ۱۴3۵ به عنوان حج و مقاومت اس��المي و فلس��طين 
مشخص شده است. هر س��اله يكم تا هفتم ذي القعده به عنوان هفته 
حج نامگذاري مي ش��ود. در اي��ن هفته زائ��ران بيت اهلل الحرام ضمن 
آمادگي نهايي براي اعزام به حج تمتع، آخرين اخبار و اطالعات مربوط 
به اين س��فر نوراني را دريافت مي كنند.حوزه نمايندگي ولي فقيه در 
امور حج و زيارت و س��ازمان حج و زيارت برنامه هاي گس��ترده اي را با 

همكاري مراكز مرتبط براي زائران ايراني تدارك ديده است.

چند توصيه مهم به زائران خانه  خدا
رعايت برخي نكات در زمان حضور زائران در سرزمين وحي بسيار 
ضروري است كه رعايت آن زائران را در برگزاري حج باشكوه و معنوي 

بيشتر كمك خواهد كرد.
حجت االس��الم نجف نجفي روحاني، نماين��ده بعثه مقام معظم 
رهبري در مدينه منوره با اش��اره به نزديك ش��دن اعزام زائران ايراني 
به حج تمتع و فراگير ش��دن آموزش هاي زائران در سراس��ر كش��ور، 
گف��ت: رعايت برخي نكات در زمان حضور زائران در س��رزمين وحي 
بسيار ضروري اس��ت كه اهميت دادن به آن زائران را در برگزاري حج 
باشكوه و معنوي بيش��تر كمك خواهد كرد. وي افزود: زائران هنگام 
آغاز نماز جماعت، مسجد را ترك نكنند و مواظب باشند از اهل سنت 
زودتر به س��جده نروند، همچنين از صدا كردن يكديگر با صداي بلند 
در مس��جدالنبي يا مس��جدالحرام دوري كنند و مواظب باش��ند، در 

مسجدالنبي پشت ضريح نبي اكرم )ص( ننشينند.
حجت االسالم نجفي روحاني با بيان اينكه زائران نبايد موقع حضور 
در نماز، مانند اهل تسنن دست بسته نماز بخوانند و مواظب باشند، بعد 
از خواندن حمد امام جماعت »آمين« نگويند، ادامه داد:  حجاج عزيز در 
ركوع و سجود با صداي بلند ذكر نگويند و توجه داشته باشند كه پس از 
ركوع، همراه امام جماعت با كمي توقف و قرائت دعاي طوالني با تأني 

به س��جده بروند. وي همچنين به بانوان زائر توصيه اي داشت و گفت: 
بانوان هنگام برگزاري نماز جماعت در مسجد الحرام، از ميان صفوف 
مردها تردد نكنند. هم چنين زائران مرد ايراني با لباس نامناسب در بازار 

و خيابان ها تردد نكنند.
اين استاد دانش��گاه از زائران خواست هنگام برپايي نماز جماعت 
از تجم��ع جلوي مغازه ها براي خريد پرهيز كنن��د و ادامه داد: حجاج 
عزيز نهايت استفاده معنوي را از مدينه  منوره و مكه معظمه ببرند و از 

گذراندن وقت به بطالت پرهيز كنند.
وي به زائران توصيه كرد كه به زائران كهنسال و سال خورده كمك 
كنند و آن ها را در حل مشكالت ياري رسانند در ادامه چند توصيه ديگر 
را يادآور شد و افزود: زائران به شبكه هاي بقيع به وسيله پارچه، نخ و قفل 

دخيل نبندند و روي قبور، پول و پارچه نيندازند و عريضه ننويسند.
خودداري از بوسيدن ضريح و درهاي حرم، نگذاشتن مهر و سنگ 
در سجده از ديگر توصيه هاي حجت االسالم نجفي روحاني بود. وی در 
ادامه گفت:  زائران عزيز هرگز قرآن را با دست چپ نگيرند و آن را روي 
زمين نگذارند، زيرا اين رفتار از س��وي زائران ساير كشورهاي اسالمي 
هرگز پسنديده نيست و همچنين در ش��أن زائران ما چنين رفتاري 

نيست كه نسبت به اين كتاب الهي بي اهميت باشند.



8

دوره جديد - شماره  6
3 شــــهريــور 1393
28 شــــــوال 1435
25 August 2014

پيشگامان حج 93 از كدام كشور هستند؟
حاتم بن حسن قاضي سخنگوي رسمي وزارت حج عربستان به 

روزنامه سعودي عكاظ اعالم كرد: اولين كاروان حجاج براي اداي 
فريضه حج تمتع، روز شنبه بيستم ماه شوال جاري وارد عربستان 

خواهد شد. وي گفت: اولين كاروان حجاج از كشور آفريقاي جنوبي 
متشكل از ۵۰ حاجي به سرزمين وحي مشرف مي شوند. وي افزود: 

بندر بن حجار وزير حج عربستان، تمام طرح هاي عملياتي شش 
مؤسسه طوافه را در مكه مكرمه، مدينه منوره و جده براي اطمينان از 

آمادگي اين مؤسسات متولي امور حجاج تأييد كرد.

جغرافيای منطقه، سياس��ت هايی كه در منطق��ه وجود دارد و 
تغيي��رات و تحوالتی ك��ه به وجود می آيد، بن��ا بر رهنمودهای 
نماين��ده محترم ول��ی فقي��ه همايش هايی را در طول س��ال 
برگ��زار می كنيم و مطال��ب الزم مطرح می گ��ردد و همچنين 
توس��ط مديريت محترم آموزش نرم افزارهای الزم و بسته های 

فرهنگی در اختيار زائران گذاشته می شود.
در همين راستا همايش يك روزه حج مخصوص روحانيون، 
معين و معينه ها را  امسال برگزار كرده ايم. در اين همايش توسط 
نماينده محترم ولی فقيه و رياست محترم سازمان حج و زيارت و 
ديگر معاونت ها و مديريت ها مطالب الزم تبيين گرديد و مسائل 
تخصصی قابل توجه ارائه ش��د. همچنين ۷ همايش روحانيون 
عمره جهت اهداف اطالع رس��انی و آموزش��ی با روحانيون را در 
۷ شهرستانی كه جمعيت باالتر از ۱۰۰ روحانی كاروان داشته اند 
برگزار نموديم. در راستای مسائل دانش افزايی كه در باب احكام 
وجود داشته مديريت آموزش اطالع رسانی نموده و كتاب های 

الزمی كه چاپ شده به دست روحانيون رسانده است.
در صحبت هايت�ان به جذب روحانيون نخبه اش�اره 

داشتيد نحوه شناسايی نخبگان به چه شكل است؟
روش��ی كه امروزه در معاونت فرهنگ��ی و مديريت جذب و 
س��ازماندهی وجود دارد بدين گونه است كه سعی می كنيم روز 
به روز روحانيون فاضل و با سوادتری را جذب كنيم و در همين 
راستا تاكنون تعداد روحانيون ما كه در سطح دكتری در رشته 

حجت االسالم و المسلمين زمانی مدير جذب و ساماندهی 
معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری:

جذب روحانيون نخبه 
در اولويت کار ماست
در مراس�م حج هنگامی كه بحث انجام فرايض دينی به ميان می آيد عمدتاً زائران بنا به عدم 
شناخت و شبهات مطرح شده دچار مشكالتی می شوند و بايد در كنار آن ها كسانی حضورداشته 
باش�ند كه بتوانن�د حج را به درس�تی برای آن ه�ا تبيين كنن�د و آموزش دهند و پاس�خگوی 
س�وال ها باش�ند كه اين مس�ئوليت مهم برعهده روحانيون محترم و بزرگواراست. در گفتگو با 
حجت االسالم و المسلمين رجبعلی زمانی وظايف اين بخش از بعثه مقام معظم رهبری مورد توجه 

قرار می دهيم كه در ادامه با هم می خوانيم:

عم�ده فعاليت های جذب و س�اماندهی روحانيون و 
مداحان بعثه مقام معظم رهبری چگونه انجام می شود؟

در بحث جذب روحانيون از سال ۱39۰تا به امسال 3 مرحله 
آزمون سراس��ری بر گزار ش��ده اس��ت،  س��ال 9۱ ني��ز توفيق 
اين را داش��تيم ك��ه از مداحان نيز آزمونی را ب��ه عمل آورديم. 
ماتوانسته ايم با تماسی كه با مجموعه حوزه علميه قم و مراكزی 
كه معموالً با روحانيون س��روكار دارند اطالع رسانی مناسبی را 

در ارتباط با جذب و گزينش داشته باشيم.
امس��ال نيز براس��اس تع��داد كاروان ه��ا روحاني��ون اعزام 
می ش��وند و در كاروان هاي��ی كه تع��داد زائ��ران از ۱3۵ نفر و 
باالتر باشد بر اس��اس جدول تعريف شده چنانچه نسبت تعداد 
خانم ها از ۵3 درصد بيش��تر باش��ند معينه انتخاب می كنند و 
درصورتيكه كمتر از ۵3 درصد باش��ند معين انتخاب خواهند 
كرد. امس��ال در مجموع نزديك ب��ه ۷۰۰ نفر روحانی، معين يا 

معينه  كاروان های حج را همراهی خواهند نمود.
در بح��ث عم��ره امس��ال نيز ب��ا توجه ب��ه اينك��ه ۵هزارو 
۸۰۰ كاروان موفق به زيارت بيت اهلل الحرام ش��دند، توانس��تيم 
تعداد ۵۸۰۰ روحانی با تجربه و عاش��ق خدمت را به س��رزمين 
وحی به همراه كاروان ها اعزام كنيم و در گزارشاتی كه رابطين 
محت��رم ما در مكه مكرمه و مدينه منوره از كاروان ها داش��تند، 

رضايت 99 درصدی كاروان ها را شاهد بوده ايم.
م��ا در اين راس��تا تالش می كني��م تا روحانيون��ی كه توان 
جسمی مناسبی ندارند ) باالی ۶۵ سال در حج تمتع و ۷۰ سال 
در عمره مفرده( افراد جوانتر جذب شده را جايگزين آنها كنيم 

تا بتوانند با نشاط بيشتر به زائران خدمت نمايند.
نحوه خدمات رس�انی روحانيون در سفرهای زيارتی 

و مخصوصًا حج چگونه است؟
در ح��ج تمت��ع مردم وقتی به س��فر بيت اهلل الح��رام می روند 
ومی خواهند اعمال واجب حج تمتع را انجام دهند، طبيعی است 
كه احساس نياز بيش��تری به روحانيون می كنند و خود مردم هم 
با روحاني��ون و خدمتگزاران فرهنگی ما تماس بيش��تری دارند. 
ل��ذا كاروان های مدينه قبل پيش از س��فر ۱۰ جلس��ه آموزش و 
كاروان های مدينه بعد ۱۲ جلسه را برای زائران در دستور كار دارند 
و در طول سفر چه در مكه مكرمه و چه در مدينه منوره آموزش های 
ديگری مانند: احكام واسرار حج، مسائل تاريخی ومعرفی اماكن را 
كه بر اساس برنامه ريزی ها و هماهنگی كه با كاروان ها دارند، انجام 
می دهند. آموزش ميدانی زائران از ديگر وظايف روحانيون، معين 
و معينه هاست كه ضمن همراهی زائران اماكن مختلف را معرفی 

نموده و سعی می شود، بهره برداری الزم صورت بگيرد.
دان�ش افزايی و به روز كردن اطالع�ات روحانيون به 

چه شكل انجام می شود؟
ما ب��رای ب��ه روز رس��انی اطالع��ات روحانيون نس��بت به 

مدير جذب و گزينش بعثه  مقام معظم رهبري در نشس��ت معنوي اسرار حج و آداب حضور، 
در جمع زائران بيت اهلل الحرام اس��تان خراس��ان شمالي، استفاده از س��فر معنوي حج را براي 

زائران بسيار مهم برشمرد و از حج به عنوان پناهگاه بي پناهان ياد كرد.
طبق هماهنگي هاي انجام شده دفتر نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري خراسان با مديريت 
حج و زيارت خراس��ان شمالي سلسله نشس��ت هاي معنوي اسرار حج و آداب حضور در محضر 
كعبه شريف با حضور مشتاقان و زائرين حج تمتع خراسان شمالي در شهر بجنورد برگزار شد.

حجت االسالم و المسلين زماني مدير جذب و گزينش بعثه مقام معظم رهبري در اين جلسه 
به بيان اس��رار و معارف حج پرداخت و از زائران بيت اهلل الحرام خواس��ت خود را براي اس��تفاده 
هرچه بيش��تر از اين س��فر معنوي آماده كنند. وي تصريح كرد: در حج اسرار و معارف بسياری 

نهفته است كه اگر انسان به اين اسرار توجه كند، حج انسان را دگرگون خواهد كرد.
حجت االسالم زماني، به ارزش مهماني خدا در سفر معنوي حج اشاره كرد و گفت: حج از جمله 
اعمالي است كه توجه به آن باعث دگرگوني مسائل عرفاني، سياسي، عبادي، اجتماعي و اقتصادي 

حج،پناهگاه بي پناهان است

در حج تمتع مردم وقتی 
به سفر بیت اهلل الحرام می روند ومی خواهند 

اعمال واجب حج تمتع را انجام دهند
طبیعی است که احساس نیاز بیشتری 

به روحانیون می کنند
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يك تحول مثبت در موسم حج امسال
رسانه هاي عربستان از تحول مثبت و دلگرم كننده درباره 
جلوگيري از شيوع ويروس كرونا 
در آستانه موسم حج امسال خبر دادند.
وزارت بهداشت عربستان تاكيد كرد:هيچ مورد فوتي جديد به 
خاطر كرونا يا ابتالي جدي به اين ويروس از بيست و پنج روز 
پيش تا كنون مشاهده و ثبت نشده است.
وزارت بهداشت عربستان اعالم كرد: 39۶ بيمار مبتال به كرونا، 
بهبود پيدا كرده اند و در حال حاضر ۲۷ مبتال تحت درمان هستند.

احكام و تاريخ و معين يا معينه اسرار و معارف حج را بگويد. لذا 
ب��ا هماهنگی های صورت گرفته كارها پيش می رود و مديريت 
محترم آموزش نظارتی را برای كار آن ها تعريف كرده است و از 

كالس های آموزش سركشی صورت می گيرد.
 از سوی ديگر روحانيون سعی كرده اند براساس شناختی كه 
نس��بت به زائر پيدا می كنند، برای كسانی كه از سواد و معلومات 
بيشتری برخوردار هستند كالس ها و برنامه های خاص و جداگانه 
بگذارند. همچنين شورای فرهنگی در كاروان تشكيل می شود كه 
شامل مدير كاروان، روحانی كاروان و 3 يا ۴ نفر از اعضای فرهيخته 
و برجسته كاروان است و اگر تعداد خانم ها بيشتر باشد يكی دونفر 
از آنها نيز درميان اعضای اين شورا حضور پيدا می كنند.در موسم 
حج تعدادی از روحانيون مجرب به عنوان رابط از كاروان های حج 
سركشی می نمايند و ضمن ابالغ سالم نماينده محترم ولی فقيه 

عملكرد روحانيون را مورد توجه قرار می دهند.
صحبت پايانی شما ؟

بايد از هفته نامه زائر تش��كر كنم كه امس��ال قب��ل از اينكه 
زائران به سرزمين وحی برسند اطالع رسانی می كند و با مديران 
صحب��ت كرده و نقطه نظ��رات آن ها را منعك��س می نمايد.  در 
سال های گذش��ته معموالً اين كار از مدينه منوره و مكه مكرمه 
آغاز می شد، اما امس��ال اين كار و فرهنگ سازی با رهنمودهای 
نماينده محترم ولی فقيه زودتر ش��روع شده تا زائران با خدماتی 
كه بعثه و س��ازمان حج و زيارت انجام می دهند آش��نايی بيشتر 
پيدا كنند و برای سفر حج آمادگی بيشتری پيدا كنند متشكرم.

كالم، فقه و اصول و تفس��ير، تاريخ و غيره نخبه هس��تند تعداد 
قابل قبولی بوده اس��ت. در سطح كارشناسی ارشد نيز آمار قابل 
توجهی وجود دارد و خدا را ش��اكريم كه در اين زمينه قدم های 
مثبتی را برداش��ته ايم. البته  نحوه پرسش ها و نوع آزمون های 

كتبی و مصاحبه ها گواه اين امر است.
از همه مهمتر بر اس��اس ارشادات نماينده محترم ولی فقيه 
در امور حج و زيارت س��عی كرده ايم از مدرسين دروس سطح 
عال��ی حوزه، آزمون خاص به عم��ل آورده و در مصاحبه ای كه 
انجام می ش��ود افراد شايس��ته تر و برتر را شناس��ايی و انتخاب 
می كنيم. باي��د گفت كه عمده روحانيونی ك��ه از مرحله عمره 
ارتقاء به مرحله حج پيدا می كنند برترين روحانيون و نخبه های 
ما هس��تند چون كارايی آن ها در شورای ارتقا به بحث گذاشته 
می ش��ود و كارنامه شان از نظر رابطينی كه ارزيابی كرده اند در 
نظر گرفته می شود. در طول اين سفرها با توجه به شرايطی كه 

وجود دارد نخبگان به راحتی خودشان را نشان می دهند.
چه برنامه ای برای حج تمتع امسال داريد؟

در اولي��ن روزهای اعالم كاروان ها،  روحانيون ما مش��خص 

ش��ده اند و كارهای آموزش��ی و همراهی آنان با زائران آغاز شد. 
دراكث��ر كاروان ه��ا روحانيون كالس های آموزش��ی خود را به 
نيمه رس��انده اند و ادامه می دهند. روحانيون به همراه معين و 
معينه ها تقسيم كار را برای حج تمتع انجام داده اند، تقسيم كار 
به اين ش��كل است كه ممكن اس��ت يك روحانی در يك جلسه 

جامعه خواهد شد و ما مي توانيم از اين سفر معنوي در زمينه تمامي مسائل جامعه بهره بگيريم.
مدي��ر ج��ذب و گزينش بعثه مقام معظم رهب��ري به حضور ميليوني زائران از كش��ورها و 
مليت ه��اي مختلف در موس��م حج اش��اره كرد و اف��زود: حضور زائ��ران از مليت ها، رنگ ها و 
زبان هاي مختلف در موس��م حج، نشان اثبات بندگي بندگان به خداي متعال است و خداوند 

در اين اجتماع عظيم وحدانيت خود را به اثبات مي رساند.
وي با بيان اينكه حج پناهگاه همه بي پناهان اس��ت، تصريح كرد: حج، جلوه عبادت خدا بر 

روي زمين است. حج جايگاهي است كه خداوند سبحان عنايت كرده تا همه مردم را در يك جا 
جمع كند تا تواضع و خشوع مردم در برابر حق تعالي به جهانيان نمايش داده شود.

حجت االس��الم زماني، سرزمين وحي را سرزمين پاكي ها دانس��ت و به زائران بيت اهلل الحرام 
توصيه كرد: توجه داش��ته باش��يد وقتي وارد اين سرزمين شديد، قبل از سفر خود را پاك كنيد و 
با آراس��تگي باطني و ظاهري وارد اين سرزمين ش��ويد، چون اين سرزمين پاكي ها را مي پذيرد، 
بنابراين از تمامي ناپاكي ها بايد دور شد و تمرين كرد تا با آمادگي بيشتر در اين سفر حضور يافت.

در اولین روزهای اعالم کاروان ها،  روحانیون 
ما مشخص شده اند و کارهای آموزشی 
و همراهی آنان با زائران آغاز شد. دراکثر 

کاروان ها روحانیون کالس های آموزشی خود 
را به نیمه رسانده اند و ادامه می دهند
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 مقصودي نژاد:
2۰درصد زائران مبتال 

به فشار خون هستند

ع��ادل مقصودي نژاد، مع��اون حج 
و عم��ره مركز پزش��كي ح��ج و زيارت 
جمعي��ت ه��الل احم��ر اع��الم ك��رد: 
مس��ن ترين زائ��ر ح��ج تمت��ع س��ال 
جاري ۱۱۱ س��اله از اس��تان گلستان و 
جوان تري��ن ه��م يك دختر 9 س��اله از 

استان اصفهان است.
وي فشار خون و ديابت را بيش ترين 
بيماري زائران حج تمتع س��ال جاري 
عنوان و اظهار ك��رد: ۲۰ درصد زائران 
م��ا مبتال به فش��ار خ��ون هس��تند و 
نزدي��ك به ۱3 درصد نيز ديابت دارند؛ 
33/۶ درصد ه��م افرادي هس��تند كه 
قن��د خون ب��االي ۱۰۰ دارن��د، يعني 
افرادي كه بايد بيش از سايرين مراقب 

خود باشند.
مقصودي نژاد در خصوص تمهيداتي 
كه سازمان حج با همكاري بخش پزشكي 
براي اين گروه از زائران انديش��يده است، 
اظهار كرد: هر س��اله براي بيماران غذاي 
رژيمي در نظر گرفته مي ش��ود و امسال 
نيز پيش��نهاد ش��ده تنوع غذاي رژيمي 

بيشتر شود.
وي ب��ه تمامي زائران اعزامي به حج 
به ويژه بيماران مبتال به فش��ار خون و 
ديابت توصيه هايي ارائ��ه كرد و گفت: 
تعداد قاب��ل توجهي از زائران در داخل 
كش��ور فعاليت بدني كم��ي دارند و در 
س��فر حج كه ب��ا فعالي��ت و پياده روي 
زيادمواج��ه مي ش��وند، به مش��كالتي 
از قبي��ل گرفتگ��ي عض��الت، كوفتگي 
و… مبتال مي ش��وند، ب��ه همين دليل 
به زائران توصيه مي كنيم قبل از س��فر 
فعالي��ت فيزيكي خود را بيش��تر كنند 
و بهتري��ن پيش��نهاد در اي��ن زمين��ه 

پياده روي است.

سالمتزائر

تاكيد رييس هالل احمر برارتقای سالمت زائران ايراني
رئيس جمعيت هالل احمر اظهار كرد: بايد آخرين دستاوردها در 

زمينه آموزش و ارتقای سالمت زائران را به منظور دستيابی زائران 
به سبك زندگی سالم بر اساس استراتژی ابالغی از سوی مقام معظم 

رهبری شناسائی كرد. رئيس جمعيت هالل احمر با تاكيد بر اين 
كه پزشكان كاروان خط مقدم و مسئول اصلی حفظ سالمت حجاج 

هستند، گفت: بر اين اساس بايد در عرصه عمل هم بر اساس علم روز 
پزشكی و با در نظر گرفتن واقعيت ها، عمليات پزشكی بدون نقصی 

را اجرايی كرد و در ترويج فرهنگ سالمت و حفظ آن برای زائران 
گام های محكمی برداشت.

قبل از عزيمت به كشور عربستان سعودي براي بجا آوردن فريضه 
حج، پيشنهاد مي شود دقيقاً به نكات زير توجه فرماييد:

- در كليه جلسات آموزشي كاروان هاي خود شركت فرماييد.
- در تمام جلس��ات، پزشك محترم كاروان براي شما توصيه هايي 

خواهد داشت كه بايد بدقت به آنها توجه نموده و عمل نماييد.
- به موق��ع جهت انجام معاينات و تش��كيل پرونده س��المت خود 

اقدام نماييد.
- در معاينات قبل از اعزام، كليه مش��كالت و بيماري هاي خود را 
به صورت كامل و صادقانه با پزش��ك در ميان بگذاريد، زيرا عدم ارايه 
اطالعات كافي و صحيح، مي تواند منجر به عواقب بسيار خطير و بعضاً 

جبران ناپذير در طول سفر گردد.
- در صورتيك��ه پزش��ك، اس��تطاعت جس��مي يا رواني ش��ما را 
تأييد نكند، براي تش��رف اصرار نكنيد، زيرا در صورت تش��رف بدون 
تأييد س��المت، بايد خطرات جانی، بستری  ش��دن طوالنی مدت در 
بيمارس��تان، عدم موفقيت به انجام اعمال، بازگش��ت قبل از ش��روع 

اعمال به ايران و... را درنظر گرفت.
- زائر محترمي كه مبتال به بيم��اري خاص و مزمن مثل: بيماري 
قند، فشارخون، صرع، سابقه سكته قلبي، سابقه بيماري روانی شديد 
و... كه از طرف پزش��ك كاروان يا كميسيون هاي پزشكي مورد تأييد 
قرار گرفت، حتماً سوابق پزشكي خود را به طور كامل به اطالع پزشك 

كاروان رسانده و همراه خود داشته باشند.
- در زم��ان حركت به طرف كش��ور عربس��تان، موادغذايی نظير: 
مرغ، كتل��ت، همبرگر، غذاهاي س��س دار و موادغذاي��ي و خوراكي 

فاسدشدني به همراه نبريد.
- تزريق  واكس��ن مننژيت براي كليه زائران اجباري است و تزريق 
واكسن آنفلوانزا، پنوموواكس و ديگر واكسن ها باتوجه به شرايط زائران 
و بانظر پزشك كاروان صورت خواهد گرفت. زائران مي بايست در اين 
خصوص از پزش��كان كاروان س��وال نمايند. الزم به ذكر است واكسن 
بايد حداقل ۱۰ روز قبل از عزيمت تلقيح شده و كارت زرد رنگ آن در 

هنگام ورود به عربستان در دسترس زائران باشد.
- خانم ه��ا از چند ماه قبل از تش��رف، به پزش��ك متخصص زنان 

مراجعه و از نظر تنظيم عادت ماهانه، خود را آماده نمايند.
- خود  را در زمينه هاي مختلف زندگی نظير پياده روي، آماده شدن 
براي زندگي جمعي، استفاده از توالت فرنگي و مانند آن آماده كنيد.

- اگر مش��كل جسمي )مثاًل مش��كل دندان( داريد، قبل از سفر به 
درمان آن بپردازيد تا در سفر دچار مشكل نشويد.

زائرين��ی كه به گونه اي به موادمخ��در معتادند و با كتمان موضوع 
عازم سفر مي شوند، بايد بدانند:

۱.اعتياد در كش��ور عربستان جرم اس��ت و اگر از زائري به هرميزان 
موادمخدر كشف شود با وي طبق مقررات خود عمل خواهند كرد. تعداد 
قابل توجهی از زائران متأسفانه بدليل عدم توجه به اين موضوع، در بدو 

ورود دستگير و به زندان منتقل می شوند و از اعمال خود باز می مانند.
۲.در بس��ياري از مواقع، فرد دچار عوارض قطع ماده مخدر  ش��ده 
و از پزش��ك كاروان يا مركز پزش��كي مطالبه دارو مي كند. اين افراد 
بايستي توجه كنند كه پزشك كاروان يا مركز پزشكي براي اين مورد 
داروي��ي در اختي��ار ندارند. لذا اكيداً توصيه مي ش��ود كه افراد معتاد 
بدون ترك اعتياد، عازم اين سفر دسته جمعي نشوند. چون مشكالت 

بسيار جدی گريبان گير آنان خواهد شد.
 

وسايل و ملزومات سفر
مدير محترم كاروان، به ش��ما لوازمي را كه جهت انجام مناس��ك 
بايد به همراه داش��ته باشيد، گوشزد خواهند كرد. آنچه در اينجا بيان 
مي شود، لوازم بهداشتي اس��ت كه براي حفظ سالمت شما ضروري 

می باشد.
- دمپايي راحت غير ابري با كف عاج دار، كيسه ي كفش

- شامپو يا صابون بدون بو و معمولي
- بندعينك )براي افراد عينكي( و يك عينك اضافی
- طلق محافظ عينك جهت استفاده در رمي جمرات

- ماسك پِِرسي يا چسبي حداقل ۵۰ عدد
- ليوان اختصاصي

- نوار بهداشتي )ويژه بانوان(
- تيغ خودتراش، خودتراش برای حلق آقايان

- حوله، شانه
- ناخن گير، قيچی كوچك

- پيش بند ضخيم به ابعاد يك متر در يك متر )جهت حلق آقايان(
- نخ دندان، خميردندان، مسواك

- كاله براي آقايان، چتر براي خانم ها
- داروهاي اختصاصي به مقدار مورد نياز )حداقل براي 3۵ روز(

- ك��رم يا لوس��يون ضدآفتاب براي اس��تفاده در مواق��ع مجاز )براي 
افرادي كه به آفتاب حساس هستند(.

- س��جاده ش��خصي )براي جلوگي��ري از استنش��اق م��واد آلوده و 
حساسيت زا در كف زمين(.

توصيه هاي بهداشتی قبل از سفر

فشار خون و ديابت بيشترين بيماري حجاج
رييس مركز پزش��كي حج جمعيت هالل احمر با اشاره به اتمام 
معاينات زائران ايران اعزامي به حج تمتع امسال گفت: فشار خون 
و ديابت دو بيماري شايع در ميان زائران ايراني به حج تمتع امسال 
است. دكترس��يدعلي مرعشي، رييس مركز پزشكي حج جمعيت 
هالل احمر، گفت: هم اكنون معاينات حدود ۶۰ هزار زائر ايراني به 
پايان رسيده است و پس از بررسي ها مشخص شد حدود ۲۰ درصد 
زائران مبتال به فش��ار خون و حدود ۱3درصد آنان مبتال به ديابت 
هستند.وي در ادامه گفت: تا كنون مشخص شده ۲3 نفر از زائران 
ايران مبتال به بيماري هاي كليوي هستند و تمام امكانات دياليز در 

بيمارس��تان های مكه و مدينه ايران براي آنان در نظر گرفته شده 
است. مرعشي در خصوص تغيير ساختمان بيمارستان مدينه ايران 
گفت: مكان بيمارس��تان تغيير كرده و تجهيزات بيمارس��تان نيز 
نصب شده است.وي در ادامه درباره ۲ قرص توليد شده در سازمان 
تداركات پزشكي هالل احمر گفت: اين داروها كه مجوزهای الزم 
را اخذ كرده به منظور افزايش سيس��تم دفاع��ي زائران در اختيار 
گروهي متش��كل از ۵۰۰ نفر قرار مي گيرد. مرعشي در ادامه تاكيد 
ك��رد، در صورت عملكرد خوب اين قرص ها بر روي اين ۵۰۰ نفر از 

سال هاي آينده در اختيار تمام زوار ايران قرار خواهد گرفت.
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رابطه توانگران و بينوايان
 محمد بن عجالن مي گويد: خدمت امام صادق عليه السالم بودم كه مردی 
آمد و سالم كرد. حضرت از او پرسيد: حال برادرانت كه از آنها جدا شدی 
چطور بود؟ او ستايش نيكو و مدح بسيار نمود. امام فرمود: ثروتمندان فقراء 
را عيادت می كنند؟ گفتم:  بلی، كم. فرمود: ديدار و احوالپرسی ثروتمندان 
از فقراء چگونه است؟ عرض كردم: اندك. فرمود: دستگيری توانگران از 
بينوايان چگونه است؟ عرض كردم: شما اخالق و صفاتی را ذكر می كنيد 
كه در ميان مردم ما كمياب است. فرمود: چگونه اينان خود را شيعه 
می دانند )كه نسبت برادری ميان پولداران با فقراء وجود ندارد(.
منبع: اصول كافی ج ۲، باب حق المؤ من علی اخيه ج ۱۰

آنچه در اين نوش��ته، به مطالعه ي آن خواهيد نشس��ت، نتيجه 
تحقيق��ات و پژوهش های حوادثي اس��ت كه در مس��ير اين س��فر 
روحاني به انحاء مختلف، اتفاق افتاده و اينك به صورت توصيه هايی 

چند، در اختيار شما قرار گرفته است.
اكنون ك��ه از ميان خي��ل كثير مش��تاقان، توفيق تش��رف به 
بيت اهلل الح��رام و زي��ارت ح��رم نب��وي )ص( و ائمه مظل��وم بقيع 
عليهم الس��الم، نصيب جنابعالي گرديده، اميد وار اس��ت با مطالعه 
دقيق و به كارگيري اين توصيه ها، از فرصتي كه براي ترقي و تعالي 
روح ايماني به دس��ت آمده، كمال بهره ها را برده و سفري همراه با 

آرامش خاطر و امنيت جسم و جان داشته باشيد.
الف( قبل از عزيمت:

۱-حتماً قبل از س��فر نس��بت به تخليه حافظه تلف��ن و رايانه 
همراه، فلش مموري و يا دوربين عكاس��ي و فيل��م برداري خود از 
موارد غير ضرور اعم از عكس��ها و فيلمهاي خانوادگي و ش��خصي و 
ش��ماره تلفنهاي مراكز مهم و خاص كه در طول س��فر با آنها كاري 

نداريد اقدام فرماييد.
۲- زائري��ن محترمي ك��ه به جهت ابتال به بيم��اري خاص نياز 
به مصرف دارو هائي كه بعضاً از مش��تقات مواد مخدر اس��ت دارند، 

حتماً با پزشكان معتمد سازمان مشاوره الزم را داشته باشند.
3- ارز م��ورد ني��از خود را در اي��ران تهي��ه و در صورتي كه ارز 
تهيه شده، نياز به تبديل در كشور عربستان می باشد، حتماً شماره 
سري آن را يادداشت كنيد تا در زمان تبديل، با مشكالتي كه در اين 

مقوله وجود دارد روبرو نشويد.
۴-با توجه به حساس��يت های موجود در كش��ور عربستان از به 
همراه داش��تن هر نوع كتاب، نش��ريه و ... غير ضرور و حساس��يت 
برانگي��ز خودداري كنيد و صرف��اً از كتاب هائي كه از س��وي بعثه 
مق��ام معظم رهبري، تهيه و ت��دارك گرديده اس��ت و ورود آن به 
عربس��تان مجاز می باش��د، با مش��ورت روحانيون محترم كاروان 

استفاده نمائيد.
۵- با توجه به وجود بازرس��ي های متعدد و جدي در فرودگاه هاي 
مب��دأ و مقصد، خصوص��اً فرودگاه هاي عربس��تان كه با اس��تفاده از 
كارشناسان خبره، سگهاي موادياب و تجهيزات كاماًل پيشرفته صورت 

می پذيرد الزم است از عدم وجود هرگونه مواد مخدر ويا مشتقات آن 
در ساك هاي خود و يا لباس خويش اطمينان حاصل نماييد. چرا كه 
در صورت كش��ف هرگونه م��واد مخدر و به هر ميزان در وس��ايل و يا 
همراه زائر در فرودگاه هاي مبدأ )ايران( عالوه بر پيگيري های قضايي 
قطعاً از عزيمت ش��ما به س��فر جلوگيري و ويزاي شما ابطال خواهد 
ش��د. همچنين در صورت كش��ف هرگونه مواد مخدر و به هر ميزان 
در فرودگاه هاي مقصد )عربستان( بدون شك زائر در فرودگاه مربوط 
بازداش��ت و از همانجا روانه زندان می ش��ود. كه عالوه بر عدم امكان 
بجا آوردن مناس��ك حج، متأسفانه با توجه به وضع اسف بار زندانهاي 
عربس��تان و ش��ديد بودن مجازات برخورد با افراد معتاد و يا حاملين 
موادمخدر تبعات منفي بسيار زيادي از قبيل صدمات جسمي و روحي 

و رواني و حيثيتي و ... بر زائر و خانواده وي مترتب است.
* توصي��ه اكيد اين دفتر ب��ه عزيزاني ك��ه به هردليل مجبور 
به مصرف مواد مخدر می باش��ند، امتناع از س��فر و نرفتن به  اين 

سفر می باشد.

* پليس عربس��تان از ورود هرگونه دارو كه مشتقات و يا حاوي 
مواد مخدر و كدئين باشد، جلوگيري می نمايد.

ب( فرودگاه مبدأ:
۱-ضمن حضور به موقع )كه سبب كاهش اضطراب شما خواهد 
ب��ود( حتماً پس از دريافت گذرنامه و مدارك شناس��ائي خويش از 

صحت مندرجات آن و تطبيق عكس خود باويزا مطمئن شويد.
۲-در صورتيكه قصد اس��تفاده از س��يم كارت ايراني خود را در 
سفرنداريد، بهتر است آن را از گوشي خارج و به همراهان بسپاريد  
و يا در جائي امن كه از س��رقت و يا گم شدن در امان باشد نگهداري 

فرمائيد.
ج( فرودگاه مقصد: 

۱-تش��ريفات ورود در فرودگاه ه��ای مدين��ه و ج��ده به علت 
حساس��يت های موجود، با تأخيرهاي متفاوت��ي صورت می گيرد. 
توصيه می ش��ود ضمن حفظ خونس��ردي كام��ل و رعايت نظم و 
انضباطي كه الزمه تسهيل در اين امر است، نسبت به ممنوعيت های 
موجود از قبيل گرفتن عكس، فيلم، صلواتهاي گروهي، شعارهاي 
جمعي و س��اير موارد ي كه توس��ط مديران محترم، بيان می شود، 

توجه الزم را مبذول فرماييد.
۲-در صورت بروز هر نوع مش��كل، اعم از اش��كال احتمالي در 
ش��ماره های ويزا و ... هرگز خ��ود را درگير موض��وع نكنيد. عالوه 
بر مدير و معاون محترم كاروان، نيروهاي س��تادي س��ازمان حج و 
زيارت كه مس��تقر در فرودگاه هستند نس��بت به حل مشكل شما 

اقدام خواهند كرد.
3-مراقبت از اموال شخصي در طول سفر، يك وظيفه ي فردي 
اس��ت. در فرودگاه جده يا مدينه نيز، از س��الم رسيدن ساك خود، 
اطمينان حاصل نماييد تا در صورت نياز به بازرس��ي های گمركي 

نيز، با مشكل خاصي مواجه نگرديد.
۴-با عنايت ب��ه قوانين و مقررات امنيتي عربس��تان، به هنگام 
ورود در فرودگاه هاي عربس��تان انگشت نگاري و   تصوير برداري از 
چهره مس��افرين امري معمول و رايج بوده و اين مسأله در خصوص 
اتباع همه كشورها بطور مستمر و يا تصادفي صورت می پذيرد، لذا 

نسبت به اين مسئله هيچگونه حساسيتي نشان ندهيد.

توصيه هايی که زائران پيش از سفر بايد از آن ها آگاه باشند

 ممنوعيت ورود حجاج 
سه كشور ديگر به عربستان

حسين بن ناصر الش��ريف، معاون امور حج وزارت حج از 
اتخاذ تدابير الزم براي پيشگيري از ويروس ابوال توسط وزارت 
حج با همكاري وزارت بهداش��ت عربستان خبر داد و تاكيد 
كرد: ميان وزارتخانه هاي خارجه، حج و بهداش��ت عربستان 
در اين زمينه همكاري و هماهنگي وجود دارد.وزارت خارجه 
عربستان از طريق س��فارت اين كشور در گينه، صدور هفت 
هزار و ۲۰۰ رواديد حج براي مس��لمانان سه كشور آفريقايي 
شامل گينه، س��يرالئون و ليبريا را به حال تعليق درآورد كه 
علت آن ش��يوع ويروس ابوال در اين كشورهاست و اين اقدام 
يك اقدام پيشگيرانه براي جلوگيري از انتقال اين ويروس به 

حجاج در موسم حج آتي است.



سرمناسک

صراطمیزان

اماکنمتبرکه

قابآخر

نماز جماعت در مسجدالحرام

سرداری که حضرت فاطمه به زيارتش می رفت
 حمزة بن عبدالمطلب ملقب به "سيد الشهدا"،

"اسداهلل"،"اسدالرس��ول" و كني��ه اش ابوعم��ار و 
ابويعلی است.مادرش هاله دختر عموی "آمنه" مادر 
پيامبر خداست. حضرت حمزه عموی پيامبر)ص(و 
برادر رضاعی اوست؛ زيرا هر دو از مادری به نام ثويبه 
ش��ير خورده اند.حضرت حمزه بنابر قول مشهور، 
دو س��ال از پيامبر بزرگتر بود و در سال دوم بعثت 
اس��الم را پذيرفت.او اولين فرمانده اسالم است كه 
از س��وی پيامبر)ص( در راس گروهی از مسلمانان 
برای پاسخگويی به حمله مشركان به "سيف ابحر" 
اعزام شد. شجاعت او در جنگ ها مورد تاييد دوست 
و دش��من است؛زيرا در جنگ بدر و احد با دودست 
و دو شمشير می جنگيد.حضرت حمزه در ميدان 
جنگ با نصب كردن پرش��ترمرغی به سينه اش از 
ديگر فرماندهان مش��خص ب��ود و به همين جهت 
در جنگ بدر يكی از س��ران دش��من كه به اسارت 
مس��لمانان درآم��د و چش��مش به حم��زه افتاد 

پرسيد:اين كيست؟گفتند حمزة بن عبدالمطلب.
وی با تعجب گفت:او بود كه صفوف ما را تار و مار كرد 
و ما را به روز سياه نشاند.حضرت حمزه با دهان روزه 
در روز شنبه به دس��ت غالمی شقی به نام وحشی 
حبشی با تشويق هند همسر ابوسفيان به شهادت 
رسيد.پيامبر)ص(بر پيكر او نماز خواند و در حاليكه 
با تأثر در كنار قبر نشسته بود بر خاكسپاری نظارت 
می كرد،او را در داخل قبر مستقل دفن نمودند.در 
برگشت به مدينه وقتی بازماندگان شهدای احد بر 
شهيدان خود می گريستند،پيامبر)ص(متاثر شد 
و فرمود:ول��ی حمزه گريه كنن��ده ای ندارد.پس از 
شنيدن اين جمله،قبايل س��عد بن معاذ و اسدبن 
حضير دستور دادند بانوان دو قبيله لباس عزا برتن 
كردند و در كنار بيت پيامبر)ص( بر عموی ايش��ان 
گريه و ع��زاداری كردند.حضرت زهرا)س( هر روز 
ش��نبه كنار قبر عموی خود حض��ور می يافت و به 

زيارت او می پرداخت.

 ستون  توبه،
معروف به ابولُبابه

س��تون توبه  معروف ب��ه ابولبابه يكی از 
قسمت های تاريخی مس��جدالنبی است.

ابولباب��ه از بزرگان قبيلۀ اوس ب��ود. وی در 
جنگ مس��لمانان ب��ا يه��ود بنی قريظه به 
درخواس��ت يهوديان به عنوان مش��اور نزد 
آنان رفت تا هش��دار رس��ول خدا مبنی بر 
تسليم آنها يا اخراجشان از مدينه را به آن ها 
برساند. او پس از مشاهدۀ گريه و زاری زنان 
و كودكان يهود، به رّقت آمد و خودس��رانه با 
اشارۀ دست به گلوی خود، به آنان فهماند كه 

اگر تسليم شوند كشته خواهند شد.
پ��س از مراجع��ت از خط��ای خ��ود 
پشيمان ش��د، بی درنگ به مسجدالنبی 
رفت و خود را به اين س��تون بس��ت تا اين 
كه خداوند او را ببخشد يا مرگ او فرا رسد. 
او حدود ش��ش ش��بانه روز با ريسمان به 

آن ستون بس��ته شده بود، تنها همسرش 
ب��رای اقامۀ نماز و قض��ای حاجت او را باز 
می كرد و دوباره او را به س��تون می بست. 
اصحاب ن��زد پيامبر صل��ی اهلل عليه و آله 
رفتند و از ايش��ان خواس��تند ت��ا از گناه 
ابولُبابه درگ��ذرد. پيامبر صلی اهلل عليه و 
آله فرمود: »اگر او نزد من می آمد برای او از 
خدا طلب آمرزش می كردم، اما اكنون كه 
مستقيماً به خدا پناه برده، بايد منتظر عفو 

و بخشِش خدا باشيم.«
س��رانجام س��حرگاه روز ششم، فرشتۀ 
وحی اين آيه را بر پيامبر صلی اهلل عليه و آله 
نازل ك��رد: َوآَخُروَن اْعَتَرُفوا بُِذنُوبِِهْم َخَلُطوا 
َعَماًل َصالِحًا َوآَخَر َس��يِّئًا َعَسى الّلُ َأْن َيُتوَب 

َعَلْيِهْم ِإنَّ الّلَ َغُفوٌر َرِحيٌم.)توبه ،102(.
حضرت از قبول ش��دن توب��ۀ ابولُبابه 
شادمان ش��د.خبر آن به گوش مسلمانان 
رسيد، سراسيمه به سوی مسجد شتافتند 
تا وی را آزاد كنند. ولی او اجازه نداد و گفت: 
بايد رسول خدا با دست های مباركش مرا 
آزاد كن��د. آن حضرت به مس��جد آمدند و 

ابولُبابه را از ستون باز كردند.
سرزمين يادها و نشانه ها،
جلد 1، فرقانی، محمد.

ضمانت خدا برای حاجی
زّوار خانه خدا در ضمانت خدا هستند؛ 
خداوند، آنان را در سفر و خانواده شان را در 
حضر ضمانت كرده اس��ت. در صورتی كه 
حاجی باايمان به حج ب��رود، خدا ضمانت 
او را كرده اس��ت؛ بدين ص��ورت كه اگر در 
سفر بميرد، وارد بهش��ت می شود و اگر به 
خانه اش بازگردد، پس از رسيدن به خانواده 
تا گذشتن هفتاد شب خداوند گناهی بر او 
نمی نويس��د.   امام صادق عليه الس��الم در 
تعبي��ری زيبا می فرماي��د: »معنای اينكه 
حج گزار در ضمان الهی است، اين است كه 
خداوند جانشين او در خانواده اش می باشد 
و امور منزل او را تدبير می نمايد و حوادث را 

از آن خانه دفع می كند« .  
رس��ول خدا صل��ی اهلل علي��ه و آله نيز 

درباره ضمانت خدا برای حاجی فرمود:
»حج گ��زار چ��ه در رفت��ن و چ��ه در 

بازگشتن، در ضمانت خداست. پس اگر در 
سفرش به او رنج و خستگی برسد، به خاطر 
آن گناهانش آمرزيده می شود و در برابر هر 
گامی كه برمی دارد، هزار درجه در بهشت 
باال می رود و مقابل هر قطرۀ بارانی كه به او 

ببارد، پاداش يك شهيد دارد« .  
ام��ام ص��ادق عليه الس��الم ب��ه لحاظ 
اهميت فراوان ضمان��ت الهی، در اين باره 
فرمود: »حج گ��زار و عمره گزار در ضمانت 
خداين��د. اگر در راه رفتن ب��ه حج بميرد، 
خداون��د گناهانش را می آم��رزد و اگر در 
حال احرام بميرد، خداوند او را لبيك گوی 
بر می انگيزد و اگر در يكی از دو حرم بميرد، 
خداوند او را در زمرۀ ايمن شدگان محشور 
می كن��د و اگ��ر در راه بازگش��ت بميرد، 

خداوند همۀ گناهانش را می آمرزد« .  
ضمان��ت زائر ي��ا معتمر بر خداس��ت، 
بنابراين اگر عمرش باقی باشد، خداوند تا 
بازگشت به منزلش او را همراهی می كند، 
اجر او را هم می دهد و اگر از عمرش چيزی 
باقی نمانده باشد، خدای سبحان او را وارد 

بهشت می كند.
 سيری در اسرار عرفانی حج
 )1 جلد( فعالی، محمد تقی.

وقتی انسان ها به 
مركز اقام��ه فريضه 
اله��ی ح��ج جذب 
می شوند، از محدوده 
زندگ��ی ماّدی خارج و به فضايی كاماًل معنوی وارد 
می ش��وند. در اين فض��ای معنوی، انس��ان به طور 

حقيقی، شست وشويی می كند و برمی گردد. 
بيانات در ديدار كارگزاران حج ،1374/01/16

بزرگ تري��ن درد 
جوامع اس��المی اين 
است كه هنوز فلسفه 
واقع��ی بس��ياری از 

اح��كام اله��ی را درك نكرده و حج ب��ا آن همه راز و 
عظمتی كه دارد، هنوز به صورت يك عبادت خشك 

و يك حركت بی حاصل و بی ثمر باقی مانده است. 
صحيفه نور، ج 20، ص 228.
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