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سرپرست حجاج ايراني:

تکخبر سخنآغاز

رييس انجمن اهل البيت اندونزي به همراه هياتي 
از پژوهش��كده حج وزيارت بازديد و با حجت االسالم 
والمس��لمين عليزاده موسوي درباره فعاليت هاي اين 

پژوهشكده بحث و تبادل نظر كرد.
سيدحسن العيدروس، رييس انجمن اهل البيت 
اندونزي در سفري به شهر مقدس قم، افزون بر زيارت 
بارگاه مطهر و منوره حرم كريمه اهل بيت عليهم السالم، 
با حضور در پژوهش��كده حج وزيارت با حجت االسالم 
والمس��لمين س��يدمهدي عليزاده موس��وي ديدار و 
گفت وگو كرد. در اين ديدار كه س��يد موس��ي كاظم 
الحبشي، مسوول ارتباطات انجمن اهل البيت اندونزي 
و احمد هدايت مع��اون انجمن اهل البي��ت اندونزي 
حضور داشتند درباره مس��ائل جهان اسالم و وحدت 

امت اسالمي بحث و تبادل نظر شد.
العيدروس در اين نشس��ت ضمن ابراز خرسندي 
از س��فر به ايران به اظهار و عالقه مسلمانان و شيعيان 
اين كشور به اهل بيت عليهم السالم پرداخت و افزود: 
خوشبختانه در اندونزي شيعيان زيادي وجود دارد كه 
افزون برشركت در مجالس و محافل مذهبي، هميشه 
عشق و عالقه خود را به ائمه معصومين عليهم السالم 
ابراز مي دارند. وي اختالف و دو دستگي ميان مسلمان 

را هرگز پسنديده ندانس��ت و افزود: متاسفانه در حال 
حاض��ر برخي افراد در قالب گ��روه داعش و همچنين 
تكفير ه��ا در جهان ب��ه راه افتاده اند و ب��ه دنبال ايجاد 

دودستگي در ميان مسلمانان هستند.
همچنين در اين نشست حجت االسالم والمسلمين 
عليزاده موس��وي رييس پژوهش��كده حج وزيارت به 
اقدامات وحش��يانه داعش در عراق اشاره كرد و ضمن 
محكوميت اين حركات، همدلي مس��لمانان در برابر 

تكفيري ها را تنها راه حل اين مشكل برشمرد.
وي ادامه داد: يكي از فتنه ها جهان اس��الم مساله 
تفكيري هاس��ت كه الحم��داهلل اين گروه ب��ا اقدامات 
وحشيانه خود ماهيت اصلي ش��ان را براي مسلمانان 
فاش كردند و اتحاد مسلمان در برابر اين تروريست ها 
مستحكم تر شد. رييس پژوهش��كده حج وزيارت به 
پيشينه تاريخي مسلمانان اندونزي اشاره كرد و ادامه 
داد: مسلمانان اندونزي از دير باز محب اهل بيت عليهم 
السالم بوده اند و اين عشق و ارادت از دوران ائمه شيعه 
به آن منطقه راه پيدا كرده است. وي ادامه داد: به يقين 
مخالفت هاي تكفيري در حركت ش��يعي در اندونزي 
خللي ايجاد نخواهد كرد و روابط شيعه و اهل سنت در 

اين كشور مستحكم تر خواهد شد.

 ديداررييس انجمن اهل البيت اندونزي 
با رييس پژوهشكده حج

رئيس مرکز پزشكي حج و زيارت:مهندس اوحدی مطرح کرد

با رعايت بهداشت دغدغه ای 
برای کرونا   نداريم

اعزام ۶۱ هزار ايراني
از ۱۴ شهريور به حج تمتع

مدير برنامه و محصوالت فرهنگي بعثه 
مقام معظم رهبري تشريح کرد

  يار چهارم حجاج در تمتع 
چه می تواند باشد؟

آنچه حاجی بايد درباره 
غار حرا و کوه نور بداند

 ياوران حجاج چگونه
انتخاب مي شوند؟

 همگرايي ملت هاي مسلمان
در حج امسال بسيار اميدوار كننده است

سپاس وزير ارشاد ازمذاکرات سازنده 
رئيس سازمان حج با طرف سعودی

علی جنتی ازرئيس س��ازمان حج وزيارت 
بخاطرمذاك��رات مفيد وس��ازنده باطرف های 
عربستانی و تالش درجهت گسترش خدمات 

به زائران بيت اهلل الحرام تشكركرد.
س��عيد اوحدی اوايل خردادماه سالجاری 
عازم عربس��تان شد ودرس��فر يک هفته ای به 
آن كش��وربا وزيرحج عربس��تان ومعاونان وی 
و رئي��س مؤسس��ه مطوفين حج��اج ايران و 
سايردواير ذيربط مالقات ومذاكره كردكه اين 
ديداره��ا به توافقات خوبی درجهت تس��هيل 

امورحجاج ايرانی منتهی گرديد.
س��عيد اوح��دی پ��س ازبازگش��ت ب��ه 
ايران،گ��زارش مكتوب اين توافق��ات مبتنی 
برديدگاه آين��ده نگرانه را ب��رای وزير محترم 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال كردكه ايشان 

نيزدراين ارتباط اين چنين پاسخ داد:
جناب آقای اوحدی

ارزن��ده  از تالش ه��ای  »الزم می دان��م 
جنابعالی در گس��ترش خدمات به زائران بيت 
اهلل الحرام و مذاكرات بس��يار مفيد و س��ازنده 
با وزي��ر ح��ج عربس��تان صميمانه تش��كر و 
سپاسگزاری نمايم.« خداوند بر توفيقات همه 

خادمان صديق زوار بيافزايد.

ويروس در سراشيبي 
جنجال هاي پيرامون ي��ک ويروس كه بعد 
از بررس��ي هاي انجام ش��ده مشخص شد حتي 
يک نف��ر در كش��ورمان نيز به آن مبتال نش��ده 
اس��ت كم كم فروكش كرده و فضاي رس��انه اي 
نيز با روشنگري های مسئوالن بعثه مقام معظم 
رهبری، س��ازمان ح��ج و زي��ارت، وزير محترم 
بهداش��ت و رييس سازمان پزشكي حج و زيارت 
به س��مت علمي ش��دن مباحث و اطالع رساني 
صحيح خود پيش مي رود. مشخص شد كه با يک 
مقدار رعايت نكات بهداش��تي اين ويروس قابل 
كنترل اس��ت. درعين حال سازمان حج و زيارت 
وهيات پزشكي نيز با ارائه بروشورها و بسته هاي و 
اطالع رساني درباره اين ويروس تمام تالش خود 
را براي آموزش نكات بهداش��تي انجام داده اند . 
نظرات علمي و كارشناسي مي گويد كه با رعايت 
توصيه ها و نكات بهداشتي هيچ دغدغه اي درباره 
كرونا وجود نخواهد داشت و آنچه درباره شيوع و 
مرگبار بودن اين ويروس مي گفتند بيشتر مبناي 
جنجالي و وهم برانگيز داشت. به هرحال باز هم با 
تالش متخصصان و اهالي رسانه مي توان بر اين 
ويروس بيش از پيش غلبه كرد و با اطالع رساني 
و آموزش صحيح كه بس��تر اصلي آن رس��انه ها 
هستند نگراني هاي احتمالي و دغدغه هاي بوجود 
آمده را از بين برد. زائران هوشمند كشورمان نيز 
با دريافت اطالعات و اخبار خود از مجاری رسمی 
و مس��ئول نسبت به مسائل پزشكی و بهداشتی 
حج می توانند ضمن به دست آوردن صحيح ترين 
خبرها ميزان اطالعات علمی و كارشناسی خود را 
نسبت به اين ويروس و راه های مقابله با آن بيش 
از پيش ب��اال ببرند و آگاهی صحيح داروی اصلی 

نابودی اين ويروس شود.
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گزیدهخبر

همایش راهبردی در مشهد مقدسمجلهخبری
همزمان با پايان يافتن نام نويسي از زائران حج تمتع و آغاز برنامه هاي اجرايي حج، 
نخس��تين همايش مديران ستادي و استان ها و نهادهاي همكار سازمان حج و زيارت 
در عمليات حج ۱۳۹۳،  با حضور حجت االس��الم والمس��لمين سيدعلي قاضي عسكر، 
 نماين��ده ول��ي فقي��ه در امور ح��ج وزيارت و سرپرس��ت حج��اج ايران��ي و مهندس 
س��عيد اوحدي رييس س��ازمان حج و معاون وزير ارش��اددر مش��هد مق��دس برگزار 
ش��د.اين همايش با توجه به نزديكی ايام و موس��م حج برگزار شد و درنشست خبری 
نيز سرپرست حجاج ايرانی نكاتی را مطرح كرد.همچنين حجت االسالم و المسلمين 

قاضی عسكر در حرم رضوی نيز به ايراد سخنرانی پرداخت.

نماينده ولي فقي��ه در امور حج و زيارت گفت: 
اقداماتي از سوي علما و دولت های مسلمان منطقه 
در حال انجام است كه ما را به همگرايي ملت های 

مسلمان در حج امسال اميدوار كرده است.
س��يدعلي  والمس��لمين  حجت االس��الم 
قاضي عسكردرنشست مطبوعاتي با خبرنگاران 
درمشهد افزود:تروريست هايي كه درجنگ هاي 
س��وريه و ع��راق شكس��ت خورده ان��د، امروز 
در ع��راق از خ��ود واكنش هاي��ی افراط گرايانه 

بروزمي دهند.
وي اظهار كرد: خوش��بختانه در محكوميت 
اقدامات تروريس��ت ها و مقابله ب��ا اين حمالت 
وحش��يانه در كش��ورهاي اس��المي همچ��ون 
عربستان، ايران و عراق همگرايي خوبي صورت 
گرفته اس��ت و اميدواريم اين همگرايي در برابر 

تروريست ها همچنان ادامه داشته باشد.
عضو ش��وراي سياس��تگذاري ائمه جمعه 
گف��ت: صدور فتواه��اي علماي عربس��تان و 

مراج��ع عظ��ام و علماي اهل س��نت در ايران در وج��وب حفظ حرمت 
مقدس��ات ديگ��ر مذاهب و محكومي��ت اعمال تروريس��ت ها نمونه بارز 
و ارزش��مندي از اين همگرايي اس��ت و اين همگرايي در انجام مناسک 
حج امس��ال تاثير بسزاي خواهد داشت. وي در بخش ديگري از سخنان 
خود افزود: مقامات عربس��تان از وزير امور خارجه ايران براي سفر به آن 
كش��ور دعوت كرده بودند كه قائم مقام ايش��ان به عربستان رفتند و اين 

دعوت توس��عه روابط بين دو كش��ور را رقم خواهد زد.
 سرپرس��ت حج��اج ايراني اظه��ار كرد: ب��ه طور قط��ع بهبود و توس��عه 
روابط بين ايران و عربستان از بداخالقي ها و فشارهايي كه برخي زائران ايراني در 

مكه و مدينه متحمل مي شوند، خواهد كاست.
وي گفت: ما به عنوان مسووالن حج و زيارت كشور نسبت به آزار و اذيت برخي 
زائران در مدينه و مراسم حج معترض هستيم و اين اعتراض را به مقامات سعودي 
منتقل و سعي كرديم اين اعتراض را در قالب نامه يا به صورت شفاهي به وزير حج 

و زيارت عربستان ارائه دهيم.
وي درخصوص منشورات توليد شده از سوي بعثه مقام معظم رهبري گفت: 

امس��ال حدود ۷۰۰ كتاب در قال��ب نرم افزار تلفن 
همراه تعريف شده كه تاكنون ۲۰۰ اثر آن آماده شده 
و روي پايگاه اطالع رساني بعثه مقام معظم رهبري 
قرار گرفته و م��ردم مي توانند از طريق تلفن همراه 

اطالعات مربوط به حج را دريافت كنند.
نماينده ولي فقيه در امور حج وزيارت افزود: 
در ح��ال حاضر آموزش مناس��ک ح��ج بر روي 
پايگاه اطالع رس��اني بعثه مقام معظم رهبري به 
زبان هاي فارسي، انگليس��ي، آذري و عربي قرار 
گرفت��ه و زائران در تم��ام نقاط دني��ا مي توانند 
اي��ن آموزش��ها را درياف��ت نماين��د. وي با بيان 
اينكه روحانيون كاروانها از س��طح علمي بااليي 
برخوردارند، افزود: هم اكنون بيش از چهار هزار 
روحاني كاروان حج داريم كه از اين ميان بيش از 
۵۰۰ نفر داراي تحصيالت دكتري و سطح چهار 

حوزه علميه هستند.

دوري از گناه و معصيت
نسخه شفابخش قرآن کريم

س��خنران حرم مطهر رضوي با بي��ان اينكه 
قرآن كريم راه مستقيم را به عنواني راهي كه انسان 
را به مقصد و مقصود مي رساند، راهنمايي مي كند، 
اظهار داش��ت: معصيت و گناه گاهي جنبه فردي 
و گاه��ي اجتماعي دارد كه در هر صورت پايه هاي 
ايمان انس��ان را نابود مي كند و اين قرآن است كه 

انسان را از همه اين معصيت ها نجات مي دهد.
حجت االس��الم والمس��لمين قاضي عسكر،  
انبياء، اولياي الهي و ائمه اطهار )ع( را هدايتگران راه 
سعادت معرفي كرد و گفت: اين بزرگواران مصون از 

هر گونه عيب و خطا هستند.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه حرام و حالل الهي تا روز 
قيامت تغيير نمي كند، بيان ك��رد: حرام و حالل 
الهي ه��ر كدام داراي حكمتي اس��ت، آنچه براي 
انس��ان مفيد اس��ت، خداوند براي انس��ان حالل 
كرده و آنچه براي انسان ضرر مادي و معنوي دارد، 
حرام بيان شده است.وي دوري از گناه و معصيت را نسخه شفابخش قرآن كريم 
براي سعادت بشر عنوان كرد و افزود: معصيت و گناه گاهي جنبه فردي و گاهي 

اجتماعي دارد كه در هر صورت پايه هاي ايمان انسان را نابود مي كند.
حجت االسالم والمسلمين قاضي عسكر گفت: نابساماني ها و مشكالتي كه 
امروزه در جوامع بشري وجود دارد، نشأت گرفته از عمل افراد است، زيرا خداوند 
براي كسي بدي نمي خواهد، در قرآن كريم نيز آمده است كه خداوند سرنوشت 

اقوام را تغيير نمي دهد مگر اينكه آن قوم مستحق آن عذاب باشند.
وي با انتقاد از برخي از ناهنجاري هاي كه در جامعه و ادارات ديده مي ش��ود، 
بيان كرد: عده اي گمان مي كنند كه گناه تنها غيبت كردن و بي حجابي است در 
صورتي كه ظلم كردن به مردم و پايمال كردن حقوق ديگران در زمره بزرگ ترين 

گناهان است كه برخي از افراد به سادگي از كنار آن عبور مي كنند.
حجت االسالم والمسلمين قاضي عسكر در بخش ديگري از سخنانش 
با اش��اره به اينكه دش��منان اس��الم و اهل بيت )ع( با تمامي ابزار و توان به 
ميدان آمده اند و از هيچ كاري فروگذار نيس��تند، افزود: امروز دشمنان سر 
ش��يعيان مظلوم و بي گناه را مي برند و با آن فوتبال بازي و تصاوير آن را در 

رسانه ها پخش مي كنند. 
آيا مي توان اين افراد را انسان ناميد؟ !

وي اقدام��ات و جناياتي كه امروز در س��وريه و 
موصل انجام مي شود را اقدامي ضد بشري برشمرد 
و گفت: متاسفانه هم اينک سازمان هاي بين المللي 
و مدافع حقوق بشر امروز در برابر اين فجايع انساني 
و اين بي رحمي ها سكوت كرده است و اين وظيفه 
مسلمانان جهان است كه بايد با تمام قدرت و توان 
خود در مقابل اين همه جنايت بايستند و نگذارند 
خون مس��لمانان به ناحق پايمال ش��ود. نماينده 
ولی فقي��ه در امور حج و زيارت ادام��ه داد: در صدر 
اس��الم وقايع  مش��ابهي كه امروز در سوريه و عراق 
انجام مي گيرد، اتفاق افتاد. مردم قدر حكومت علوي 
را ندانس��تند و جباران بر آن ها مسلط شدند. امروز 
بايد هوشيار باشيم و در برابر اين فجايع بايستيم و 

اتحاد خودمان را به جهانيان نشان دهيم.

 تاکيد سرپرست حجاج ايراني
بر اجراي طرح تعالي حج

حجت االسالم والمسلمين قاضي عسكر 
با بيان اينكه طرح تعالي حج بس��يار جامع 
اس��ت، اج��راي آن را در اه��داف تحق��ق 
سياست هاي حج و زيارت بسيار مهم دانست 
و تاكيد كرد: خوشبختانه براي تحقق اهداف 
و سياس��ت هاي حج وزي��ارت، برنامه ريزي 
خوبي صورت گرفته است، اما براي اجرای آن 

نياز به برداشتن گام هاي اساسي است.
حجت االس��الم والمسلمين سيدعلي 
و  ولي فقي��ه  نماين��ده  قاضي عس��كر، 
سرپرس��ت حج��اج ايران��ي، در همايش 
مديران ستادي استاني و نهادهاي همكار 
با حج زيارت در مشهد مقدس، بر اجراي 
طرح تعال��ي حج تاكيد كرد و خواس��تار 
توجه هر چه بيشتر مسووالن و كارگزاران 

حج به اين مهم شد.
وي ب��ا بي��ان اينكه ط��رح تعالي حج 
بسيار جامع است، اجراي آن را در تحقق 
اهداف سياس��ت هاي حج و زيارت بسيار 
مهم دانس��ت و تاكيد كرد: خوش��بختانه 
ب��راي تحقق اهداف و سياس��ت هاي حج 
وزيارت، برنامه ريزي خوبي صورت گرفته 
است، اما براي اجرای آن نياز به برداشتن 
گام هاي اساس��ي است. نماينده ولي فقيه 
در امور ح��ج و زيارت گف��ت: طرح تعالي 
حج ي��ک بازنگري اساس��ي در مجموعه 
حج گ��زاري بش��مار مي رود ك��ه در اين 
طرح نقاط ضعف بررس��ي و طرح هاي نو 

جايگزين طرح هاي قديمي مي شود.
وي با بي��ان اينكه جه��ان امروز عصر 
پيش��رفت تكنول��وژي اس��ت، تصري��ح 
ك��رد: گرچه برخي روش هاي س��نتي در 
برنامه هاي اجرايي حج خوب است، اما با 
پيش��رفت هاي حاضر بايد از فناوري هاي 
روز جه��ان بهره بگيري��م و در كارهايمان 
سرعت بخش��يم تا زائران حجي راحت و 

مطلوب به جا آورند.
نماينده ولي فقيه در امور حج وزيارت 
در بخ��ش ديگ��ري از س��خنان خ��ود به 
ارزيابي دفاتر خدمات��ي پرداخت و گفت: 
بايد س��هميه دادن به دفاتر خدماتي را با 
مالك هاي صحيح ارزيابي كنيم و آن هايي 
كه به وظايف ش��ان عمل كردند تش��ويق 
و كس��اني كه در اين ام��ر كوتاهي كردند، 

درباره فعاليت آن ها تجديد نظر شود.
وي از مديران به عنوان نمايندگان حج 
وزيارت ياد كرد و از آن ها خواس��ت عيون 

حج وزيارت باشند.

سرپرست حجاج ایراني:

 همگرايي ملت هاي مسلمان
در حج امسال بسيار اميدوار كننده است

امسال حدود ۷۰۰ كتاب در 
قالب نرم افزار تلفن همراه 

تعريف شده كه تاكنون 
اثر آن آماده شده و روي   ۲۰۰

پايگاه اطالع رساني بعثه 
مقام معظم رهبري قرار گرفته 

و مردم مي توانند از طريق 
تلفن همراه اطالعات مربوط 

به حج را دريافت كنند
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مجلهخبری رييس س��ازمان حج و زيارت گفت: درتمتع امس��ال براس��اس نامه رسمي دولت 
عربس��تان، ه��ر زائرمي تواند حداكث��ر ۵هزاردالردر تمتع امس��ال ب��ا خودبه همراه 
داش��ته باشد وهمراه داش��تن بيشتراز اين مبلغ مجاز نيس��ت.اين رقم با توجه به نرخ 
دالردركش��ورما، حدود ۱۵ ميليون ريال براي هرزائراس��ت. مهندس اوحدی با اشاره 
به اينكه مبلغ س��قف مجازپول همراه زائرازس��وي دولت عربس��تان هم به س��ازمان 
ح��ج و زيارت وهم به وزارت امورخارجه اعالم ش��ده است،خاطرنش��ان كرد:از زائران 
خواهشمنديم ازتجميع پول وافزايش آن به بيش ازسقف مجازپرهيز كنندتا مشكلي 

دراين زمينه براي آنان به وجود نيايد.

سقف مجاز پول همراه زائران در تمتع امسال

هيچ زائر حج تمتع از سفر به سرزمين وحي انصراف نداده است
وي افزود: امس��ال هيچ زائر حج تمتع از سفر به سرزمين وحي انصراف 
نداده و ظرفيت همه كاروان ها تكميل شده، همچنين ۳۰ درصد معاينات 

پزشكي زائران ازسوي مركزپزشكي اين سازمان انجام گرفته است.
اوحدي گفت: امس��ال به منظور افزايش ظرفيت كاروان هاي حج 
تمتع ۲۰ درصد نيروي انساني ستادهاي حج تعديل شده تا بتوان زائر 

بيشتري را به حج تمتع اعزام كرد.
وي طرح انطباق را از ويژگي هاي حج تمتع امسال ذكر كرد و افزود: 
براس��اس اين طرح شمار زنان پزش��ک كه به حج مشرف مي شوند در 
مقايس��ه با پارس��ال چهار برابر و همچنين درمانگاه هاي شبانه روزي 

ويژه بانوان زائر در مكه مكرمه نيز راه اندازي شده است.
رييس س��ازمان حج و زيارت گفت: براس��اس اقدام��ات كميته هاي 
كارشناس��ي كه از سوي اين سازمان پارسال تشكيل شد، ۳۰ هتل در مكه 
و مدينه از گردونه خدمات حج تمتع امس��ال خارج شدند و سطح كيفيت 

خدمات در حوزه مسكن ۳۰ درصد افزايش يافت.
اوحدي افزود: تاكنون اقالم تداركاتي حج تمتع، امسال بستر تامين 
۸۰ درصد از اقالم مورد نياز زائران ايراني با همكاري س��تادهايي كه در 

شهرهاي مكه و مدينه تشكيل شده، فراهم شد.

کيفيت ارائه خدمات به عمره گذاران ارتقا يافته است
رييس سازمان حج و زيارت گفت: در دوره اخير اعزام زائران حج عمره از 
طريق مديريت قيمت تمام شده، چهار هزار ميليارد ريال صرفه جويي شد 

ضمن اينكه كيفيت ارائه خدمات و سطح آن نيز ارتقا يافت.
اوحدي افزود: براساس محاسبه دقيق سود سپرده هاي بانكي مربوط به 
زائران حج تمتع، ۲۰ ميليون ريال به هر زائر بازگردانده شد و به رغم افزايش 
۳۰ درصدي كيفيت خدمات رس��اني هتل ها، ت��ورم و عدم ثبات نرخ ارز، 

امسال هيچ افزايش قيمتي در نرخ اعزام حج تمتع اتفاق نيفتاد.
وي اظه��ار كرد: همچنين پارس��ال در هزينه هاي مربوط به عمره 

مفرده ۱۵ درصد كاهش قيمت اعمال شد.
معاون وزير ارش��اد با بيان اينكه هم اكنون ش��ش ميليون و ۵۰۰ 

هزار زائر ثبت نام شده براي عمره مفرده وجود دارند، گفت: اين زائران 
بخشي از وجوه خود را در بانک هاي ملت و ملي پرداخت كرده اند.

وي افزود: براي ثبت نام كنندگان متقاضيان س��فر عمره در سال 
۱۳۸۶بنا بر تاكيد رهبر معظم انقالب مقرر ش��د س��قفي براي قطعي 

كردن اين ثبت نام ها در نظر گرفته شود.
اوحدي گفت: امس��ال ۸۱۵ هزار نفر به سفر عمره اعزام مي شوند 

كه نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد افزايش دارد.
رييس سازمان حج وزيارت در پايان گفت: اگر امكانات الزم توسط 
كش��ور ميزبان فراهم و تمهيدات مورد نياز براي ثبت نام دوره جديد 
سفر عمره انديشيده شود، شمار زائران اعزامي به عمره مفرده هر سال 

با شيب ماليمي افزايش خواهد يافت.

فضای مالقات با وزير حج عربستان صميمانه بود
رييس س��ازمان حج و زيارت در تش��ريح دس��تاوردهاي سفر خود به 
عربس��تان از انعقاد قرارداد س��اخت دو هتل در مدينه و يک آش��پزخانه 
اختصاصي خبر داد و گفت: دور جديد اعزام ها به عمره مفرده دو هفته زودتر 
از سال گذشته و از اول ماه صفر آغاز مي شود. سعيد اوحدي در تشريح سفر 
۶ روزه خود به عربس��تان گفت: در اين سفر مالقات يک ساعته اي را با وزير 
حج عربستان داشتيم كه خوشبختانه فضاي صميمانه و خوبي بود سفير 
ايران در سازمان كنفرانس اسالمي، معاون بازرسي بعثه و مدير هماهنگي 
حج و زيارت در عربستان نيز در اين جلسه حضور داشتند. وي خاطرنشان 
كرد: در اين جلس��ه ما توانستيم اكثر مسائل و خواسته هاي خود را مطرح 

كنيم كه مورد موافقت وزير حج عربستان قرار گرفت.

تشكيل کميته امر به معروف عمره گزاران ايراني در عربستان
اوحدي ادامه داد: مشكالت كوچكي در عمره داشتيم كه آنها را با وزير 
حج عربستان مطرح كرديم از جمله اينكه بعضي از مأموران امر به معروف 
عربس��تان در بقيع با زائران بحث مي كنند كه اين بحث ها در بعضي موارد 

منجر به دستگيري زائران مي شود.
رييس سازمان حج و زيارت خاطرنشان كرد: در اين جلسه اين مورد را 

اعزام ۶۱ هزار ايراني 
از ۱۴ شهريور
به حج تمتع
 ريي��س س��ازمان ح��ج وزيارت ب��ا بي��ان اينك��ه در س��ال جاري

۶۱ هزار و ۵۰۰ ايراني به سرزمين وحي اعزام مي شود، اظهار كرد: عمليات 
اعزام زائران به حج تمتع از ۱۴ شهريور ماه آغاز خواهد شد.  سعيد اوحدي 
در نشس��ت مطبوعاتي با خبرنگاران در مشهد گفت: اين تعداد از طريق 
دو هزار و ۵۰۰ كارگزار و ۱۹ ايستگاه پروازي به حج تمتع مشرف خواهند 
شد. وي گفت: اعزام زائرين به حج تمتع امسال يک روز زودتر از سال هاي 
قبل و از چهاردهم ش��هريور ماه آغاز مي شود كه مدت اقامت زائران ۲۹ تا 
۳۳ روز خواه��د بود. وي اظهار كرد: براي نخس��تين بار هزينه زيارت در 
دو قس��ط از زائران حج تمتع گرفته شده كه قسط اول در بهمن ماه سال 

گذشته و قسط دوم درارديبهشت ماه امسال پرداخت شده است.

رییس سازمان حج وزیارت مطرح کرد
مطرح كرديم و وزير حج عربستان دستور داد كميته اي متشكل از معاون 
حقوقي وزارت حج عربس��تان، مدير دفتر نمايندگي حج و زيارت ايران در 
عربس��تان، رييس امر به معروف عربستان هم در آن كميته حضور داشته 
باشند تا به صورت هفتگي جلساتي را برگزار كنند و اگر به مواردي برخورد 
كردند در آن جلس��ه بررس��ي كنند. اوحدي ادامه داد: وزير حج عربستان 
معتقد بود كه اين نوع برخوردها برخوردهاي س��ليقه اي و شخصي است و 

بايد احترام عمره گزاران كامال رعايت شود.

دور جديد اعزام عمره گزاران از اول ماه صفر
اوحدي ادامه داد: در مورد سهميه عمره هم ما تقاضا كرديم كه كميته 
عقد قرار ما در عربستان حضور داشته باشند و قراردادهاي عمره را چهار ماه 
زودتر منعقد كنيم همچنين وزير حج عربس��تان موافقت كرد كه امسال 
زائران را از اول ماه صفر به عمره اعزام كنيم و همين باعث مي شود تا بتوانيم 
آمار اعزام هاي عمره گزاران را افزايش دهيم و پيش بيني ما اين اس��ت كه 

بتوانيم تا مرز يک ميليون نفر را به خانه خدا اعزام كنيم.

ساخت سرويس هاي بهداشتي ويژه جانبازان در منا و عرفات
وي خاطرنشان كرد: در خصوص تمتع نيز تصميمات خوبي گرفته 
شد از جمله اينكه همه ساله چادرهاي عرفات و منا و نقشه هاي جانمايي 
آنها اواخر ذي القعده به ما داده مي ش��د كه تنها ۲۰ روز فرصت تا اعزام 
زائ��ران به منا و عرفات زمان وجود داش��ت كه تأخير در تحويل چادرها 
موجب برهم ريختگي مي شد. اوحدي افزود: امسال موافقت كردند كه 
چادر ايراني ها را س��ه ماه زودتر تحويل دهند و اميدوار هس��تيم تا آخر 

شعبان بتوانيم چادرها را تحويل بگيريم.
وي تصري��ح ك��رد: همچنين در خصوص س��رويس هاي بهداش��تي 
كاروان هاي جانبازان در سال هاي گذشته مشكالتي وجود داشت كه اين 
موضوع نيز طرح شد كه با توجه به اهميت و احترام كاروان زائران دستور داده 
شد كه دو سرويس بهداشتي مخصوص جانبازان ساخته شود كه مشكلي در 
اين زمينه وجود نداشته باشد. رييس سازمان حج و زيارت افزود: همچنين 
مقرر ش��د براي جانبازان چادرهايي با س��قف بلند اختصاص داده شود كه 

گردش هوا در اين چادرها راحت تر انجام شود.

هيچ موردي از کرونا در بين زائران مشاهده نشده است
اوحدي در خصوص وضعيت بيماري كرونا در بين عمره گزاران گفت: 
خوشبختانه با قطعيت اعالم مي كنيم كه تا كنون حتي يک زائر ايراني نيز 
به اين بيماري مبتال نشده است و پيشنهاد داديم يک سمينار دو روزه اي را 
در داخل ايران با همكاري مركز پزشكي سازمان حج و زيارت هالل احمر، 
وزارت بهداشت عربستان و با همكاري وزارت بهداشت ايران برگزار شود كه 
آخرين دس��تاوردها و يافته هاي ميان دو كشور بررسي شود و يک روز هم 

براي مديران كاروان هاي حج برگزار شود.

ساخت آشپزخانه اختصاصي و دو هتل براي زائران ايراني
وي همچني��ن از انعق��اد ق��رار دارد ب��راي س��اخت دو هتل و يک 
آشپزخانه مخصوص حجاج ايراني گفت: با توجه به توسعه فضاي مكه 
پيش بيني مي شود آمار اعزام زائر در دو تا سه سال آينده افزايش داشته 
باشد لذا در اين س��فر با يكي از شركت هاي معتبر عربستان قرار شد تا 

يک آشپزخانه مركزي با پيشرفته ترين امكانات راه اندازي شود.
اوحدي ادامه داد: ظرفيت اين آش��پزخانه طب��خ روزانه ۱۰۰ هزار 
پرس غذا اس��ت و به خاط��ر اينكه اجازه س��رمايه گذاري ب��ه ما داده 
نمي شود ۱۰۰ درصد سرمايه گذاري توسط شركت سعودي است و ما 

امتياز بهره برداری را به مدت ۵ سال خواهيم داشت.
وي افزود: در مدينه هم يک هتل با ۲ هزار و ۶۰۰ اتاق براي اسكان 
۶ ه��زار و ۵۰۰ زائر در عم��ره و هتل ديگري با يک هزار اتاق س��اخته 
مي شود و به اين ترتيب تا ۵ سال آينده از نظر اسكان و تغذيه زائران هم 

مشكلي نخواهيم داشت.
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رویخطخبر

مجلهخبری

نگاه

اعالم ضوابط چاپ آگهي هاي خرید و فروش اسناد حج در نشریات
مدي��ر كل امور مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي در نامه اي به مديران مس��وول 
روزنامه هاي سراس��ر كش��ور و خبرگزاري ه��اي داخلي تصريح كرد، براس��اس اعالم 
س��ازمان حج و زيارت و مس��تند به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، فيش حج 
متعلق به دارنده س��ند بوده و انتقال هر س��ند بايس��تي مطابق آيين نامه ها و مقررات 
س��ازمان حج و زيارت انجام شود.در اين نامه به نشريات توصيه شده در خصوص چاپ 
آگهي هاي خريد و فروش اس��ناد حج تمتع و عمره با كسب تاييد سازمان حج و زيارت 

اقدام الزم اعمال شود.

 مدیر برنامه و محصوالت فرهنگي
بعثه مقام معظم رهبري تشریح کرد

ياوران حجاج چگونه 
انتخاب مي شوند؟
ياوران حجاج ضمن آش��نايي و توجيه نس��بت به فضاي كش��ور ميزبان 
ب��ا همكاري در برگ��زاري برنامه هاي موثر ديني و فرهنگ��ي، دين خود را به 
ائمه معصومين )عليه الس��الم( ادا كرده و با رفتار پسنديده و بزرگوارانه خود، 

باعث اثربخشي و مانايي آثار معنوي در ديگر همسفران خواهند بود.
حجت االسالم مسعود حاجي ابراهيمي، مدير برنامه و محصوالت فرهنگي 
بعثه مقام معظم رهبري گفت: گروه ياوران حجاج زائران بيت اهلل الحرام براي 
اولين بار پس از پيروزي انقالب اسالمي با همكاري تعداد محدودي از زائران 
بيت اهلل الحرام در بعثه مقام معظم رهبري تش��كيل شدند كه در مكان هاي 

خاصي همچون بقيع، به راهنمايي زائران ايراني مي پرداختند.
وي اف��زود: اين ش��يوه گرچ��ه موفقيت هاي��ي را به همراه داس��ت، اما 
همواره با كاس��تي هايي روبه رو بود كه موجب ش��د تا معاونت فرهنگي بعثه 
مقام معظم رهبري، با بهره گيري از نظرات و پيش��نهادهاي دست اندركاران 
امر حج و با بازنگري در تش��كيالت، سازماندهي و روش اجرايي گروه ياوران 

حجاج كاروان ها، آن را به شكل كنوني سازماندهي كند.
مدير برنامه و محصوالت فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري ادامه داد: همراهي 
با روحاني و مديران كاروان براي انجام حج صحيح و مقبول توسط حجاج، ايجاد 
تحول روحي و اخالقي در حاجيان، معرفي مكتب اهل بيت )عليه السالم( و نظام 
جمهوري اس��المي ايران به ديگران و فراهم كردن زمينه آرامش از مهم ترين 

اهدافي است كه براي گروه ياوران حجاج تعريف شده است.
وي افزود: همه س��اله از مي��ان زائران ه��ر كاروان، ع��ده اي از خواهران و 
برادران براي انجام اين مس��ئوليت و راهنمايي ديگر زائران، و نيز همكاري در 

برنامه ريزي ها و اجرای فعاليت هاي فرهنگي كاروان انتصاب مي شوند.
اين مسوول فرهنگي در بعثه گفت: اين گروه ضمن آشنايي و توجيه نسبت به 
فضاي كشور ميزبان با همكاري در برگزاري برنامه هاي موثر ديني و فرهنگي، دين 

خود را به ائمه معصومين )عليه السالم( ادا كرده و با رفتار پسنديده و بزرگوارانه 
خود، باعث اثربخشي و مانايي آثار معنوي در ديگر همسفران خواهند بود.

وي اف��زود: اعضاي گروه ي��اوران حجاج كاروان ها، پس از جلس��ه دوم 
آموزشي كاروان از ميان واجدين شرايط، توسط مدير كاروان معرفي و جهت 

بررسي و تاييد نهايي به روحاني كاروان پيشنهاد مي شوند.
حاج��ي ابراهيمي تصريح كرد: تعداد اعضاي گروه ياوران حجاج به ازاي 
هر دوازده نفر زائر، يک نفر اس��ت، البته به نس��بت تعداد بانوان زائر، اعضاي 

گروه ياوران حجاج از بين خواهران نيز انتخاب مي شوند.
وي افزود: توانايي جس��ماني، آشنايي نسبي با احكام و معارف اسالمي، 
رعايت شئون ديني و اسالمي و برخورداري از تجارب و قابليت هاي فرهنگي 

از جمله شرايط الزم براي عضويت در گروه ياوران حجاج است.
اين مسوول فرهنگي در بعثه گفت: زائران فرهيخته، وابسته به خانواده شهدا، 
فرهنگيان، آزادگان، طالب و روحانيون و افراد آشنا به يكي امور هنري و فرهنگي 

از كساني هستند كه براي گروه ياوران حجاج در اولويت قرار مي گيرند.
وي ادامه داد: گروه ياوران حجاج، جلسات خود را در ايران و موسم حج، با 

حضور روحاني و مدير تشكيل داده و زير نظر آنان فعاليت مي كند.
مدي��ر تامين محصوالت فرهنگي بعثه مق��ام معظم رهبري تاكيد كرد: 
تعداد جلسات گروه ياوران حجاج در ايران، حداقل هر ماه يک بار و در موسم 

حج حداقل يک جلسه در هفته تعريف شده است.
وي افزود: اعضاي گروه ياوران حجاج، در اولين جلسه، يک نفر را از ميان 
خود به عنوان دبير گروه و رابط با ش��وراي فرهنگي انتخاب و به رييس شورا 

معرفي مي كنند.
حاجي ابراهيمي در پايان گفت: همايش منطقه اي ياوران حجاج در ماه شوال 

برگزار مي شود كه از طريق مديران كاروان به آنها اطالع رساني خواهد شد.

بهره برداري از طبقه اول و دوم 
مسجدالحرام به زودي انجام مي شود

ريي��س كل ام��ور حرمين ش��ريفين با 
تش��ريح جزئيات بهره برداری از بخشي از 
طرح توسعه مسجدالحرام، از آمادگي های 
اين نهاد براي اج��راي طرح ويژه عمره ماه 
رمض��ان با حضور بيش از ش��ش هزار نيرو 

خبر داد.
 ريي��س كل حرمي��ن ش��ريفين اعالم 
ك��رد: طبقه همكف و اول مس��جدالحرام 
و صحن های شمالي به ميزان ۱۰۰ درصد 
ب��راي نماز ب��ه هم��راه پله ه��اي برقي و 
آسانسور و طبقه دوم به ميزان ۸۰ درصد 

آماده خواهد شد.
وي افزود: همچنين ب��ه زودي از پروژه 
توس��عه مطاف بهره برداری مي شود كه در 
مرحله نخست آن از باب صفا به باب فتح از 
طريق طبقه زيرزمين و طبقه همكف و اول 

و بام و مرحل��ه دوم از باب فتح تا باب عمره 
از طري��ق زيرزمين و طبق��ه همكف و اول 

بهره برداری خواهد شد.
الس��يديس تصري��ح ك��رد: همچنين 
بهره ب��رداری از مرحله دوم طواف موقت به 
زودي انجام خواهد گرفت كه با آغاز به كار 
اين بخش ظرفيت ط��واف به صورت كلي 
به هفت ه��زار نفر خواهد رس��يد و در اين 
صورت ورودي هاي مطاف به طبقه همكف 

و صحنهاي خارجي مرتبط مي شود.
وي همچنين از طرح ترجمه خطبه هاي 
حرمين ش��ريفين به چهار زبان انگليسي، 
فرانسوي، اردو و ماالوي از طريق تلفنهاي 

همراه و گوشي خبر داد.
رييس كل حرمين شريفين از تامين آب 
زمزم به صورت سرد و گرم با ۱۳ هزاركلمن 
اشاره كرد و از آماده شدن حدود هفت هزار 
س��رويس بهداش��تي و بيش از شش هزار 
وضوخانه و مفروش ش��دن مسجدالحرام با 

۱۶ هزار تخته فرش خبر داد.
الس��يديس گف��ت: ط��رح مخص��وص 
عمره رمضان از ۱۵ ش��عبان آغاز ش��ده و تا 
۱۵ ش��وال ادامه مي يابد كه بيش از ش��ش 
هزار كارمند رس��مي و موس��مي و كارگر 

نظافتي اين طرح را اجرا مي كنند.

جزئياتی از وضعيت پزشكی 
در حج تمتع اعالم شد

معاون حج و عمره مركز پزشكي حج و زيارت با 
اعالم اجراي طرح داوطلبان سالمت حج تمتع ۹۳، 
گفت: ۲۸۰ پزشک در حج امسال حضور دارند كه 
براي نخستين بار ۶۰ پزشک زن به منظور ويزيت 

زائران زن به حج اعزام شده اند.
دكتر عادل مقصودي نژاد با بيان اينكه تا كنون 
استطاعت پزشكي ۱۱ هزار زائر تاييد شده است، 
اظهار كرد: امسال براي نخستين بار طرح تطبيق 
يعني اعزام پزشكان زن در كاروان های حج تمتع با 

حضور ۶۰ پزشک خانم اجرا مي شود. وي با اشاره به 
اينكه درصدد هستيم تا از ميان زائران حج، پزشكان 
حاضر در كاروان ها را شناسايي كنيم گفت: بر اين 
اساس طرح شناسايي داوطلبان سالمت حج ۹۳ 
را اجرايي ك��رده و تا كنون از ميان زائران ۴۰۰ نفر 

كادر پزشكي را شناسايي كرده ايم.
مقصودي ن��ژاد، افزود: از اي��ن ميان ۳۰۰ نفر 
پزشک ، حدود ۴۰ نفر پرستار و باقي از ساير افراد 
كادر پزشكي هستند كه در صدد هستيم ۱۰۰ نفر 
از اين افراد را به صورت داوطلبانه جذب گروه كرده 

و براي آنها كارت داوطلبي نيز صادر كنيم.
وي با اش��اره به اينكه تا كن��ون ۱۴ هزار زائر 
تحت ويزيت پزشكي قرار گرفته اند به پزشكان 

تاكيد كرد معاينات زائران را تس��ريع ببخشند تا 
قب��ل از ماه رمضان ثبت اطالعات درماني زائران 

در حج در سيستم انجام شود.
مقص��ودي نژاد با تش��كر از فعاليت كارگروه 
سالمت در حج امس��ال، گفت: به عالوه همانند 
تمتع سال گذش��ته ۱۰۰ نفر از پزشكان را بيمه 
مدني مسئوليت فني خواهيم كرد تا در صورت 
رخداد احتمالي خطاي پزش��كي، پزش��كان ما 
دچ��ار هزينه نش��وند. وي درباره ب��روز ويروس 
كرونا در عربس��تان، ب��ا بيان اينكه ش��دت اين 
بيماري افت كرده اس��ت، توضي��ح داد: تا كنون 
هيج محدوديتي در جلسات كشوري براي اعزام 

زائران در نظر گرفته نشده است.
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مجلهخبری طرح ختم قرآن كريم درس��فربه مكه مكرمه ودرجواربيت اهلل الحرام ازجمله اقدامات 
ابتكاري اس��ت كه توسط زائران ايراني درحال اجراست. براس��اس اين طرح قرآن كريم 
به ۳۰ جزتقسيم ش��ده ومديركاروان دربرگه هايی كه ازشماره يک تا ۳۰ شماره گذاري 
شده است؛ برگه ها رابه زائران اعطا مي كند وزوارنسبت به تالوت جزمشخص شده؛اقدام 
مي كنند. اين طرح بارها و بارها درسفربه مكه مكرمه توسط زائران اجرا شده است ودرواقع 
توفيقي اس��ت كه خداوند به بندگان خود براي تالوت كتاب وحي مي دهد. با اجراي اين 
طرح هرروزهركاروان حداقل يک بارقرآن كريم رادرمسجدالحرام ختم مي كندودرمدت 

اقامت ۵ روزه يک كاروان دست كم ۵ باركتاب الهي توسط زائران مرورمي شود.

شیوه جالب ختم قرآن توسط کاروان هاي ایراني در مكه

آنچه حاجی باید درباره غار حرا و کوه نور بداند

اينجا مناجات ماندگار مي شود
 ك��وه نور كه از مقدس ترين كوه هاي جهان ش��ناخته مي ش��ود، همچنان 
با بي مهري س��ازمان هاي به اصطالح بين المللي و جهاني روبه رو شده است به 
گونه اي كه هر روز صدها گردشگر و زائر به اين مكان مقدس رفته، اما از توجه و 

اهميت دادن به اين مكان مقدس از سوي مجامع بين المللي ديده نمي شود.
جبل النور ك��ه در قله آن غار حرا محل نزول وحي بر اش��رف مخلوقات و 
پيامبر رحمت حضرت محمد)ص( واقع اس��ت به دليل كم توجهي مسئوالن 
شهري مكه و البته س��هل انگاري زوار از مليت هاي مختلف به محل انباشته 

شدن اشياي زايد بويژه بطري هاي آب و نوشابه تبديل شده است.
زائراني كه س��حرگاهان براي زيارت اين مكان مق��دس راهي جبل النور 
مي شوند در همان ابتداي كوهنوردي با صحنه هاي نامناسبي روبرو مي شوند 
كه ناش��ي از كم توجه��ي زائران به موض��وع حفظ محيط زيس��ت و پاكيزه 
نگه داشتن اين مكان مقدس است. در طول اين مسير كه ازابتداي كوه تا قله آن 
حدود يک ساعت كوهنوردي به شمار مي رود در برخي نقاط شاهد تلنبار شدن 

حجم قابل توجهي از بطری هاي خالي آب و قوطي نوشابه هستيم.
در گام نخست به همه زائران توصيه مي شود كه هنگام صعود از اين كوه كه 
متبرك به قدوم پيامبر)ص( و محل نزول جبرائيل امين است ازهرگونه انداختن 
زباله به طور جدي خودداري نماين��د و حتي برخي زائران مي توانند به صورت 
داوطلبانه نسبت به پاكسازي مسئوالن شهري مكه در طول مسير نسبتا طوالني 
كوهپايه تا نوك قله آن چند سطل زباله نصب كرده اند اما به نظر مي رسد اين مكان 
نيازمند توجه بيشتري است. البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه خوشبختانه 

در اط��راف محل غار حرا به دليل قرار گرفتن در قله 
كوه؛ كمتر زباله اي قابل رويت است اما در مسير هاي 
ابتدايي حجم قابل توجهي از بطري هاي آب و نوشابه 

و ظرف غذا رامشاهده می كنيم.
جبل النور درچهاركيلومتري ش��مال شرقي 
شهر مكه و كنار راه منا به عرفات واقع است، اكنون 
به علت گسترش و توسعه شهر مكه، در داخل مكه 

قرار گرفته است.
اينجا تنها تالوت و صوت مناجات 

ماندگار مي شود
نوش��تن يادگاري و حكاكي ك��ردن روي آثار و 
ابنيه تاريخي بويژه در اماكن اسالمي، پديده زشت 
و مذمومي است كه متاسفانه عموما توسط افرادي 
صورت مي گيرد ك��ه اطالع كافي از اهميت و حتي 

جايگاه و قداست آثار مذهبي و اسالمي ندارند.
غار حرا محل نزول وحي و قرآن و منزلگاهي كه 

پيامبر اكرم حضرت محمد )ص( بارها و بارها براي خلوت كردن با خداي خويش 
و راز و ني��از ب��ه درگاه احديت به باالي آن صعود مي فرمودند و س��اعات و اوقات 
طوالني را به مناجات مي پرداختند؛ امروزه شاهد يادگاري هايی است كه زائران از 

مليت ها و كشورهاي مختلف و با زبان هاي متفاوت بر روي آن نوشته اند.
زائراني كه موفق به صعود از جبل النور مي شوند و خود را به غار حرا مي رسانند 
در طول مس��ير و بويژه با نزديک ش��دن به غار ش��اهد نوش��ته هاي بسياري بر 
تخته سنگ ها هستند كه هر كدام با زبان هاي مختلف؛ اين پديده زشت را روايت 
مي كند. هرچند بس��ياري از كسانيكه اقدام به نوشتن يادگاري و يا كنده كاري 
روي آثارتاريخي و باستاني و مذهبي مي كنند عموما به عمل زشت خود معترف 
هستند اما متاسفانه هنوز به طور كامل اين عمل زشت و مذموم از ميان ما رخت 

نبسته و همچنان شاهد اين پديده نابهنجار هستيم.
به نظر مي رس��د يكي از نكاتي كه در جلس��ات توجيهي كاروان ها با زائران 
مي بايست به آن اشاره شود پرهيز زائران از چنين اقدامي است كه قطعا با فرهنگ 
و تاريخ و تمدن ملت ما مناس��بت و قرابتی ن��دارد. آنچه در اين اماكن ماندگار و 
يادگار مي ماند صداي تالوت قرآن كريم و مناجاتي اس��ت كه زائران به تاسي از 

مناجات وراز و نياز پيامبر اكرم )ص( از خود به جاي خواهند گذاشت.
غار حرا چگونه و چه زمانی برويم؟

غار  حرا  از جمله مكان هاي مقدس واقع در اطراف ش��هر مكه است كه هر 
روزه صدها نفر از زائران از مليت هاي مختلف با گذر از پيچ و خم ها در دل كوه 
خود را به اين مكان كه محل نزول نخستين آيات قران كريم است؛ مي رسانند 
و ساعاتي را با خالق خويش به راز ونياز مي پردازند. 
آيه نوراني »اقرا بسم ربک الذي خلق. خلق االنسان 
من علق…« نخستين آيات س��وره مباركه علق 
اس��ت كه بر سردر ورودي غار كه فضاي داخلي آن 

بسيار كوچک است خود نمايي مي كند.
ارتف��اع دهانه  غ��ار حرا به ان��دازه قامت يک 
انسان اس��ت و عرض آن به اندازه ايستادن دونفر 
در مج��اورت يكديگ��ر اس��ت.عرض آن ح��دود 
۱/۲۰ متر و طولش نيز حدود ۲ متر اس��ت. يكي 
از جلوه ه��اي ديدني اي��ن غار انتهاي آن اس��ت 
ك��ه از درون ش��كافي ك��ه وج��ود دارد مي توان 
مس��جدالحرام را ديد و به س��مت آن نماز خواند. 
باتوج��ه به گرماي هواي ش��هر مكه بس��ياري از 
زائران ترجيح مي دهند نيمه هاي ش��ب صعود از 
كوه جبل النور را آغاز كنند و هنگام اذان و طليعه 

فجر در جوار غار حرا مشغول عبادت شوند.

آنچه در اين اماكن 
ماندگار و يادگار مي ماند 

صداي تالوت قرآن 
كريم و مناجاتي است 

 كه زائران
 به تاسي از مناجات

وراز و نياز پيامبر اكرم )ص( 
 از خود به جاي 
خواهند گذاشت

درباره اين قبرستان مكه مكرمه 
بيشتر بدانيم

دركنار بيت اهلل الحرام و فضای خاص معنوی 
شهر مكه زيارتگاه هايی نيز دارد كه ديدن آن ها 
برای حاجييان از نظر معنوی و آگاهی تاريخی و 

مذهبی فايده های بسياری دارد.
قبرس��تان ابوطال��ب يكی اززيارت��گاه های 
مهم مس��لمانان درمكه مكرمه به شمارمی آيد.
اين مكان رابه نام مقبره معلی)يا معالة(ومقبره 

بنی هاشم نيزمی شناسند.
قبرستان ابوطالب محل دفن بسياری ازافراد 
خاندان بنی هاش��م وبرخی ازنزديكترين ياران 
رسول خدا )ص( اس��ت. يكی از چهره های مهم 
بنی هاش��م، عبد المطلب است. او از افراد بسيار 
با نفوذ مكه بود و در مي��ان عربها نفوذ و جايگاه 

مهمي داشت.
چهره ش��اخص ديگر مدفون در اين ارامگاه، 
ابو طالب اس��ت. ش��خصيتي كه در پ��رده تقيه 
توانس��ت  حمايتی سخت از رسول خدا )ص( به 

عمل آورد. او در برابر ان��واع تهديدهای قريش، 
حاضر به تسليم رسول خدا-ص-نشد و حمايت 

آشكار خود را از آن حضرت اعالم می كرد.
اشعار بسيار زيادی از ابو طالب بر جای مانده 
كه عالوه بر ايمان عميق او، نشان دهنده چهره 
ادبی اين بزرگمرد هاش��می است. اين اشعار در 
ديوان وی، كه در قرن سوم فراهم آمده، موجود 

و به چاپ رسيده است.
وی در همان آغاز بعث��ت، فرزندانش علی )ع( 
و جعف��ر را ب��ه خدمت نبي مكرم اس��الم حضرت 
محمد)ص( فرستاد و خود نيز تا سال دهم بعثت كه 
زنده بود هرگز در دفاع از آن حضرت كوتاهی نكرد.

خديجه )س( چهره ديگر مدفون در قبرستان 
ابو طالب است. او زنی فداكار و ايثارگر و نخستين 
زن مؤمن به رسول خدا-ص-بود. وی تمامی اموال 
خود را وقف پيش��برد اسالم كرد و در برابر فشاری 
كه قريش بر رس��ول خ��دا )ص( وارد می  كردند، 
بهترين يار صميمی او در خانه محس��وب می  شد.
در اين قبرس��تان بسياری از عالمان شيعه نيز، كه 
در مكه درگذشته به شهادت رسيده  اند، مدفونند.

ش��ماري از كاروان ه��ا و زايران ايران��ي كه به حج 
مش��رف مي ش��وند؛ با حضور در اين قبرستان با 
قرائت فاتحه ياد و خاطره حضرت خديجه )س( و 
ابوطالب و شهداي و بزرگان مدفون در اين آرامگاه 

را گرامي مي دارند.
اين قبرستان درشمال شرقي شهر مكه مكرمه 
و در تقاطع دو خيابان مسجدالحرام و حجون واقع 
ش��ده و مس��جد تاريخي »جن« در نزديكي اين 

قبرستان قرار دارد.
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تازههایمشعر

آئیـنوادب

  حريم کبريايی
بر يار آمدم من به حريم كبريايی

نكند كه كار من هم بود از سر ريايی
به اميد رحمت او شدم از ديار راهی

چه زيان كه اين گدا هم برسد به يک نوايی
به خدای كعبه گفتم كه ببخش بنده ات را

كه ندارد او پناهی به درت كند دعايی
منم آن نيازمندی كه به درگهت رسيدم

تو مران مرا از اين در كه ندارم آشنايی
به شنيدم از عراقی كه ز راه بی ريايی

به سرود اين سخن را در خانه خدايی
»به طواف كعبه رفتم به حرم رهم ندادند

كه برون در چه كردی كه درون خانه آيی
به قمار خانه رفتم همه پاكباز ديدم

چو به صومعه رسيدم همه زاهد ريايی«
تو »جنانی« با چه رويی به حرم قدم نهادی
نكند كه هاتف غيب به تو داده يک ندايی
محمدرضا جنانی

  وصف حال حجاج
هاجر صفتان لطف خدا يافته اند

از مروه جان تا به صفا تاخته اند
در چشمه پر شكوه آب زمزم

عشقی ابدی ز بهر خود ساخته اند
در طوف طواف حاجيان می گفتند

لبيک خدا و زنگ دل می شستند
در پهنه بی كران بيت معبود

خاك ره دوست با مژه می رفتند
در ِحْجر)۳( چه مهجور و پريشان حالم

هاجر صفتم ز سوز دل می نالم
در محضر اهللهّ  به لطف سبحان

با دور شدن ز خود بسی خوشحالم
صدیقه مردانی

  کعبه
در مياِن پهن دشت اين جهان

در ورای اين زمان و اين مكان
در فراسوِی نگاِه اين بشر

آدِم وامانده ترس و خطر
در كناِر خيمه فرعونيان

در كناِر خانه ديو و ددان
در جواِر خانِه زنداِن و تن

خانه تو خانه های ما و من
آدِم فرسوده از رنج نفاق

خانه ای می جست اندر كوه قاف
تا در آن خانه بگريد بهر خويش

از برای غربتش در جمع و كيش
بغِض او سنگين تر از سنگين بود

چونكه دوستش دشمِن بد كين بود
خسته از رنِج زمان اندر زمين

گريه می كرد تا كه يابد غير از اين
در پی يار عزيزی بود او

تا بگويد حيله مكر و عدو
در زمين می گشت تا يابد نشان

خانه ای از دوسِت خوِب آسمان
آدمی در جستجوی كعبه بود

ه بود چونكه لبريز از غم و از غصهّ

خانه ای تا درِد دل را وا كند
غير از اين خانه در او نجوا كند

جبرئيل آمد از ربهّ كبير
ای خليل دستاِن دوستم را بگير

بنده ام اندر زمين جامانده است
در مياِن خصم تنها مانده است

ت ببند و كار ساز بازوی همهّ
خانه ای ديگر براِی او بساز

تا در آن خانه رها از فوت و فن
حيله های خصم را گويد به من

كعبه حق اين چنين بُنياد شد
بنده عاشق بسی دلشاد شد

چونكه يارش در كنارش خانه داشت
با نزولش دفتِر عشق را نگاشت

كعبه يعنی قبله گاه عاشقان
عاشقاِن رسته از بند جهان

هست كعبه قبله گاِه خواستن
خواستِن حق غير حق پيراستن

كعبه يعنی عشِق انسان در جهان
كه فرو افتاده است از آسمان

هست كعبه خانه امِن زمين
زادگاِه عشق امير المؤمنين عليه السالم

كعبه باشد خانه فخر جهان
چون خدا را در زمين سازد عيان

كعبه يعنی نقطه ثِقل شرف
حافِظ امِن جهان از هر طرف

»ك« كعبه يعنی كلهّ اين جهان
سايه ربهّ است در اين ال مكان

»ع« كعبه معنی عبد و عبيد
عاشق و معشوق از او آمد پديد

»ب« كعبه بنده او باش و بس
چون به غير او نداری دادرس

»ه « كعبه يعنی هر آنچه كه هست
در جواِر قدرت حق نيست است

كعبه باشد يادگار بوالبشر
كشتی امِن سفر در هر خطر

خانه كعبه سيادت می كند
حجهّ او دين را حفاظت می كند

عشِق حق از حجهّ او آيد پديد
چونكه دل قفل است و آن باشد كليد

عشق بازی را طريقت الزم است
هر طريقت را شريعت الزم است

هست كعبه خطِّ سير اين جهان
مبدأ شرع و شروع تا آسمان

كعبه يعنی قبله گاه مسلمين
قطعه ای از عرش در ناِف زمين

حجهّ او درِس برابر می دهد
سعی او بوِی برادر می دهد

در صفا و مروه اش حاجی شوی
چونكه از خود بگذری ناجی شوی

عشق كعبه ست اين كه غوغا می كند
محشری هر ساله برپا می كند

ر می كند ناِم او دل را ُمعطهّ
عاشِق اسالم و رهبر می كند

كعبه درس عشق بهتر می دهد
دِل بََرد آنچه دالور می دهد
دالور بزرگی شوب

*برگرفته از فصلنامه میقات حج 

ماجرای توصیه یک اعرابی
َهّک مسئوٌل يوَم القيامِة ماذا اكَتَسبَت و ال  اعرابيی را ديدم كه پسر را همی گفت يا بَُنهّی اِن

يُقاُل بمن انتسبَت يعنی ترا خواهند پرسيد كه عملت چيست نگويند پدرت كيست.
جامه كعبه را كه می بوسند
او نه از ك�رم پيله نام�ی ش�د
با عزيزی نشست روزی چند
الج�رم همچنو گ�رام�ی شد

*گلستان سعدی، باب دوم 

نمونه هایی از اشعار شاعران معاصر درباره حج 

نظم های آسـمانی
 شيوه اي نو 

در بيان احكام حج وعمره

كتاب ش��يوه اي نو دربيان احكام حج وعمره 
مطابق با فتاواي مراجع تقليد)با ويرايش جديد 
و اضافات(ب��ه تأليف س��يدمحمدعلي فقيهي 
و تدوي��ن پژوهش��كده ح��ج و زيارت از س��وی 

نشرمشعرمنتشرشده است.
اين كتاب ش��امل مس��ائل متع��ارف ومورد 
نيازروحانيان كاروان هاي حج وعمره ومشتمل 
برفتاواي مراجع و آيات عظام:امام خميني، خوئي، 
گلپايگاني، اراكي، خامنه اي، سيستاني، فاضل، 

بهجت، تبريزي، مكارم و صافي است.
در اي��ن اثر كه چاپ پنجم ب��وده و اصالحات 
كل��ي در كل آن ص��ورت گرفته اس��ت، فتاواي 
ش��ش تن از مراجع تقليد، يعني حضرات آيات 
ش��بيري زنجان��ي، وحي��د خراس��اني، نوري، 
مظاهري، سبحاني و جوادي آملي اضافه شده و 
در حال حاض��ر با فتاواي هفده مرجع و مطابق با 

جديدترين فتاواي آنان ارائه مي گردد.
نويس��نده اثر با بيان نكات تجربي درباره نقل 
فتاوا در جلس��ات بيان مناسک كاروان هاي حج 
و يكپارچه كردن عب��ارات مختلف مراجع حول 
يک نظري��ه، نظرات مراج��ع را درباره مس��ائل 
پركاربرد حج و عمره جمع آوري كرده و در اختيار 
روحانيان قرار مي دهد ت��ا از ذكر اختالف فتاوا و 

تشويش اذهان در اين جلسان پرهيز شود.
كتاب ش��يوه اي نو در بيان احكام حج و عمره 
در پنج بخش تنظيم شده است و ميقات، احرام، 
طواف، نماز طواف، س��عي صف��ا و مروه، تقصير، 
احكام بين عم��ره و حج تمتع، حج تمتع، وقوف 
در عرفات، وقوف در مش��عر، اعمال منا، شرايط 
قرباني، تقصير يا حلق، بيتوته، احكام متفرقه حج 
و عمره، مسائل مربوط به مكه و مدينه و مسائلي 
از تقليد و مسائل از خمس از مهم ترين عنوان هاي 

آن به شمار مي رود.
بخ��ش پنجم اثر به بيان مس��ائلي از تقليد و 
مس��ائلي از خمس مي پردازد كه در ذيل عنوان 
رجوع به غير در احتياط واجب از عنوان نخس��ت 
آمده اس��ت: در مواردي كه مجتهد فتوا مي دهد 
باي��د به نظريه او عمل كرد، ول��ي اگر مجتهد در 
مس��ئله اي احتي��اط واجب داش��ت، مي توان از 

مجتهد ديگر تقليد كرد.
براي رجوع به مجته��د ديگر بايد براي مقلد 
معلوم باشد كه به فتواي چه كسي مراجعه كرده 
است و اگر هنگام عمل، براي او رجوع به غير معلوم 
نبود، بعد از عمل مي تواند با رجوع به مرجع تقليد 
ديگر به فتواي او عمل خود را تصحيح كند؛ يعني 
ب��ا رجوع به غير وظيف��ه خود را در قض��ا و اعاده 

نداشتن روشن مي كند و....
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فــــــا ر ژ

  پاکيزگي و آراستگي
رس��ول خدا)ص( از دوران طفوليت به آراس��تگي و پاكيزگي عالقه 
خاصي داشت. موهايش مرتب و سروصورت خود را تميز نگه می داشت. 

در طول حيات نيز چنين بود.
رسول خدا)ص( فرمود» اي عايشه خداوند دوست دارد وقتي برادرش 

براي ديدن برادرانش از خانه بيرون می رود خود را آراسته كند.
پيامب��ر اعظ��م )ص( حتي در جهت تعميم اين ام��ر مهم به ياران و 
پيروانش هم همت داشت. روزي مردي را مشاهده كرده كه ژوليده بود. 
فرمود »چه ضرر داش��ت اگر اين مرد ريش خ��ود را اصالح می كرد. آن 
مرد حرف پيامبر را ش��نيد و اصالح كرد و مورد تشويق رسول خدا قرار 
گرفت. آن حضرت درباره تميزي لباس نيز تإكيد فراوان داشت و فرمود 
»هركسي لباس��ي براي خود تهيه كرد بايد هميش��ه آن را پاكيزه نگه 
دارد« پيامبر)ص( فرمود»اسالم پاكيزه است. شما هم پاكيزه باشيد كه 

به بهشت وارد نشوند مگر پاكيزگان«.
درجاي ديگر می فرمايد»پاكيزگي جزئي از ايمان است و ايمان انسان 
را به بهش��ت رهبري می كند. پاكيزگي كليد قبولي نماز است. پايه دين بر 

پاكيزگي استوار است.  و درنهايت »النظافته من االيمان«
  معطربودن رسول خدا)ص(

رس��ول خدا)ص( از هر كوي و برزني كه می گذش��تند بوي عطر تا 
مدتها به مشام می رسيد.

پيغمبر مش��كي داشت كه پس از وضو بدست می ماليد و همچنين 
در اي��ن زمينه می فرمايد»ه��ر زني كه بوي خوش بكار ب��رد و از خانه 

بيرون رود مورد لعن خداوند است تا آنكه به خانه برگردد«.
  مسواک کردن

 پيامب��ر اكرم)ص( روزانه چن��د بار بويژه پيش از خ��واب و پس از 
بيداري با دقت مسواك می كردند و دهان و دندانهايش را می شستند و 
می فرمودند اگر ترس آن نبود كه پيروانم دچار مشقت و زحمت شوند 
برآنها مسواك كردن را واجب می كردم كه هنگام اداء هر نماز مسواك 
كنند و باالخره رس��ول خدا)ص( می فرمايد: مس��واك دهان را تطهير 

می كند و رضايت خدا  را جلب می نمايد «

  حق شناسي پيامبر
در تاري��خ مهر و وفا و قدرداني و حق شناس��ي نمون��ه اي زيبا تر از 
قدرداني حضرت نس��بت به كس��انيكه به هر شكل به پيامبر مساعدت 
كردند س��راغ نداري��م. از احترام به والدين گرفته تا كس��اني كه دايه و 
عهده دار ش��يردادن او بودند ك��ه نمونه بارز آن ثوبي��ه كنيز ابوطالب 
كه چهارماه به ايشان ش��يرداد تا پيامبر)ص( تا آخرين لحظات عمر با 

بركت خويش از او تقدير و تشكر می كرد.
حق شناسي معلم نسبت به مدير و مدير نسبت به مسئولين باالتر 
و قدردان��ي دانش آموز نس��بت به معلم و همه نس��بت ب��ه والدين و يا 
هركس��ي در طول حيات آدم بسبب خير و عمل نيكي را نسبت به ما به 
انجام رساند گويا آن اس��ت كه می بايست ما از سيره رسول خدا تإسي 

بجوييم ونسبت به آنان اداي دين و حق شناسي كنيم.
  کار و تالش پيامبر

از دوران كودكي پر تحرك و عالقمند به كار و فعاليت بود. در طول 
زنگي ديده نش��د روزي را به بطالت بگذراند. كارهاي شخصي و اموري 
ك��ه مربوط به خانه بود ش��خصاً انجام م��ی داد و در مقام نيايش عرض 

می كرد»از بيكاري و تنبلي به تو پناه می برم«
و می فرم��ود »خدا كارگر امين را دوس��ت دارد. عبادت هفتاد جزء 

دارد كه بهترين آن   كسب روزي حالل است.

 سيره عملي
 پيامبر اعظم)ص(
در تعليم و تربيت

سید ناصر موسوي
دل انس��ان ك��ه لطيفه اي رباني اس��ت كان��ون درك و معرفت و نيز 
خواست ها و گرايش های متنوع است. روح آدمي در حالت تعادل از لطافت 
خاصي برخوردار اس��ت، دل مؤمن جايگاه ايمان، محبت ، خوف و رجاء ، 
رضا و مانند آن اس��ت. اما هنگامي انسان مرتكب خطا و گناهي می شود 
تعادل وجودي او بهم می خورد، رفته رفته لطافت اوليه را از دست می دهد 
و دل، به نارس��ائيها و بيماريهاي گوناگون مبت��ال می گردد كه در نهايت 
قس��اوت قلب نتيجه آن است و بس��ياري از مواهب فطري و معنوي را از 
دس��ت می دهد بطوريكه نه رغبتي براي راز و نياز با خدا دارد و نه شوقي 
براي عبادت. بنابراين ريش��ه كماالت در درون او می خش��كد كه پيامبر 

اعظم)ص( می فرمايد»دورترين مردم از خدا، شخص سخت دل است«

 در مدینه منوره از نبی اکرم)ص(
چه می آموزیم ]2[

۱(مناس��ک حج و عمره همانند س��اير عبادات، گاه��ی برای هراس از دوزخ 
انجام می ش��ود و زمانی بر پايه ش��وق به بهش��ت صورت می پذيرد و وقتی نيز بر 
مح��ور محبهّ��ت خالصانه نس��بت به پروردگار و ش��كر نعمت و حف��ظ نام و ياد او 

امتثال می شود.
۲(جمال حج و جالل عمره ش��كوه آن و ش��وكت اين هم يادآور صحنه معاد است 
و هم آزمون و آموزش عرصه سياس��ت و مدنيهّت و جمهوريت دينی اس��ت تا كسی در 
زندگی دنيا راه احدی را نبندد و خود نيز گامی بيراهه نرود، در قبال اهل نفاق و شقاق 

كه هم نائی از حق  اند و هم ناهی از آن.

دونكته درباره حج از آیت اهلل جوادی آملی 

رس�ول خ�دا )ص( می فرماي�د: هركه ام�روزش با 
روز گذش�ته او مساوي باش�د مغبون است و هركه 
فردايش بدتر از امروزش باشد ملعون است و هركه 
نفقه و جستجوي نقصان عملش را ننمايد و برطرف 
نکن�د عقلش ناقص اس�ت و هركه عم�ل و عقلش 
ناقص باش�د مرگ براي او بهتر اس�ت از زنده بودن

در جاي ديگر می فرمايد»پاكيزه ترين غذايي كه انس��ان می خورد 
غذايي است كه با كوشش خودش بدست آيد«.

پيامب��ر)ص( پس از انج��ام وظايف خطير روزانه وقت��ي به خانه بر 
می گشت وقت خود را به سه قسمت تقسيم می كرد.

۱ - قس��متي را به عبادت خدا  ۲- قسمتي را به خانواده اختصاص 
می داد  ۳- سهمي را به استراحت و كار شخصي خود.

  مغتنم شمردن عمر
پيامبر)ص( به روش هاي گوناگون مسلمين را به درك ارزش عمر خود 
داللت و به استفاده بيشتر از آن توصيه می كرد و می فرمود: من تعجب از اوالد 
آدم دارم وقتي كه سرمايه اش زياد می شود خرسند می گردد و اگر كم شود 
سخت محزون و ليكن ش��بانه روز بر او می گذرد و عمرش را كوتاه می كند 
غمگين نمي شود. بدانيد كه بي نياز و راحت نمي گردد كسي كه مالش زياد 
شود و عمرش كوتاه باشد. می فرمود»فرشته الهي هرشب به جوانان بيست 
ساله ندا می دهد كوشش و جديت كنيد و براي نيل به كمال و سعادت خود 
مجاهده نماييد و در ادامه حضرت می فرمايد: درقيامت هيچ بنده اي قدم از 

قدم بر نمي دارد تا به چند پرسش پاسخ دهد:
۱ - اينكه عمرش را در چه كاري بپايان رسانده است.
۲- جوانيش را چگونه و در چه راهي بسر آورده است.

۳- اينكه مالش را چگونه بدست آورده و چگونه خرج كرده است.
۴- از امامش كه او كيس��ت. چنانكه خداي عزوجل فرموده است»يوم 

ندعوا كل اناس بامامهم.
رسول خدا )ص( می فرمايد: هركه امروزش با روز گذشته او مساوي باشد 
مغبون است و هركه فردايش بدتر از امروزش باشد ملعون است و هركه نفقه 
و جس��تجوي نقصان عملش را ننمايد و برطرف نكند عقلش ناقص است و 

هركه عمل و عقلش ناقص باشد مرگ براي او بهتر است از زنده بودن.
  سخن و سكوت

 پيامبر اكرم)ص( گفتاري فصيح و ش��يرين داشت و هنگام سخن 
گفتن تبس��م می كرد نه كم و نه زياد حرف می زد. بدون ضرورت حرف 
نم��ي زد. روزي ب��ه ابوذر فرمود: اي ابوذر هرچه را ك��ه در آن تورا بهره 
نيست ترك كن و به سخني كه فايده اي بحال تو ندارد لب مگشا و زبان 
خود خود را مانند پول خود كه در حفظ آن ميكوشي نگهداري نما. اي 

ابوذر اگر سخن گفتن  نقره باشد سكوت طال است.
كالمش جوامع الكالم و اظهاراتش فضل الخطاب بود. ميفرمود»انا 
افصح الكلم« م��ن فصيح ترين عرب هس��تم. و می فرمودند:»اعطيت 

جوامع الكلم« خدا بمن كلمات جامع داده است.
درباره س��كوت پيامبر)ص(، علي)ع( فرمود: سكوت آن حضرت در 

چهار چيز بود در تفكر،تقدير، حلم و حذر.
جوهره صداي رسول خدا)ص( بلند و آهنگ صدايش از همه مردم 
زيباتر بود.تا جايي كه اكثر مردم بمجرد شنيدن سخنش و ديدن قيافه 

و چشيدن حالوت الفاظ به اسالم ايمام می آوردند.
  عبادت

رس��ول اكرم )ص( می فرمود: برترين مردم كس��ي است كه عاشق 
عبادت باش��د و آن را در آغوش كشد و از دل و جان دوستش بدارد و با 
پيكرش عبادت را بج��ا آورد. حضرتش در باره نماز فرمود: »قره عيني 

في الصلوه« روشني چشم من در نماز است.
رس��ول خدا فرمودند: و اما الصلوه فانه الخير في الدين الصلوه فيه. 

اما در مورد نماز ، ديني كه در آن نماز نباشد خيري در آن نيست«
و می فرمود: نماز مانند ستون خيمه است.

و در جاي ديگر فرمود: به خدا پناه ببريد از خش��وع نفاق: پرسيدند 
خشوع نفاق چيست؟ فرمودند اينكه ظاهراً بدن خاشع ديده شود ولي 

در قلب خشوعي ديده نشود.
ضمناً رس��ول اكرم )ص( كه همواره درس اعت��الل و ميانه روي به 
مردم می داد ب��ا هرگونه افراط و تفريط مبارزه می كرد. اس��الم آئيني 
اس��ت متين و محكم و در انجام دس��تورات آن با متانت قدم برداريد و 

عبادت خداوند را بر بندگان خسته كننده و مالل آور جلوه ندهيد.
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دکتر سید علي مرعشي رئیس مرکز پزشكي حج و زیارت:

با رعايت بهداشت دغدغه ای برای كرونا  نداريم
در فضای معنوی حج پزشلکان هسلتند که قدم به قدم سلامتی 
زائران می روند و هر کجا برای زائر مشلکلی به وجود بیاید این پزشک 
متعهد و متخصص اسلت که بلا دانش خود زائلر را از بیماری و تبعات 
آن که ممکن اسلت به ناتوانی درانجام فرایلض دینی دور می کند. در 
تعریف ماموریت مرکز پزشلکی سلازمان حج و زیارت آمده است که 
خدمت رسلانی درمانی در هر کجا که سلازمان حج زیارت اعزام زائر 
دارد  بر عهده مرکز پزشلکی حج و زیارت اسلت.  در کنار همه مسائل 

معنوی،معرفتلی و آموزش احکام و... جمهوری اسلامی ایران به امر 
سلامت زائران توجه ویژه ای دارد و در ایلن زمینه یکی از نمونه های 
برتر کشلورهای اسلامی به شلمار می رود. روزها برای رسلیدن به 
ایام تمتع به شلماره افتلاده اند، به همین خاطر و در جهت آشلنایی، 
اطاع رسانی و آگاهی هر چه بیشلتر زائران محترم  پای صحبت های 
دکتر سلید علي مرعشي رئیس مرکز پزشلکي حج و زیارت جمعیت 

هال احمر کشور نشسته ایم تا با "زائر" برای زائران بگوید.

با توجه به اهمیت سلفر حج تمتع که از اواسلط شهریور 
ماه آغاز می شلود، مرکز پزشکي حج و زیارت جمعیت هال 

احمر کشور چه برنامه ای برای زائران دارد؟
سيس��تم س��رويس دهی پزش��كان در حج عمره با حج تمتع 
متف��اوت اس��ت و در س��فر حج عم��ره م��ا دارای ۸ درمانگاه در 
مك��ه و ۶ درمان��گاه در مدين��ه هس��تيم، اي��ن درمانگاه ه��ا ب��ه 
شكل۸ ساعت،۱۶ ساعت و۲۴ س��اعت مشغول خدمات رسانی به 
زائران هس��تند و پرس��تاران وپزش��كان در درمانگاه ها خدمات 
رس��انی هايی ش��امل:  ويزيت، درمان، دارو، پانسمان را به شكل 
راي��گان انج��ام می دهند. اما در ح��ج تمتع عالوه ب��ر اين كارها 
برای زائران در دو بيمارس��تان خدمات تخصصی تر ارائه می شود 
و متخصص��ان رش��ته های مختل��ف در آنجا حض��ور دارند. اين 
بيمارس��تان ها دارای راديولوژی، آزمايش��گاه، س��ونوگرافی و... 
هستند كه در حج عمره وجود ندارد. ما از حاال برنامه ريزی هايی 
را در اي��ن رابط��ه انجام داده اي��م و در مجموعه ه��ای كه زائرين 
ايرانی اس��كان داده می ش��وند پزش��كان ما در آن مناطق همراه 
آن ها هس��تند وزائران ب��رای رفع مش��كالت بيم��اری به آن ها 
مراجع��ه می كنند. قبل از آن نيز در زم��ان ثبت نام در كاروان ها 
توس��ط پزشكان مورد تاييد  مركز پزشكی حج و زيارت  معاينه از 
زائران محترم انجام ش��ده و برای آن ها پرونده تشكيل می شود و 

س��المت زائران و مس��ائل بهداش��تی آنها يكی از اولويت های جمهوری اس��المی 
ايران برای امور حج و زيارت اس��ت. به همين منظ��ور جمعيت هالل احمر جمهوری 
اس��المی ايران برای جذب و اعزام پزش��كان مجرب و متخصص جهت خدمت رسانی 
به زائران س��ايتی به آدرس www.hmciran.net را تاسيس كرده است. اطالعات 
و بخش های مختلفی ش��امل: آموزش و پژوهش، ثبت معاينات زائران، پرسش و پاسخ 
و... در اين س��ايت وج��ود دارد و از همه مهمتر ه��ر گونه ارائه اطالع��ات و ثبت نام از 
عالقه من��دان به اعزام از اين طريق صورت می گيرد.با مراجعه به اين س��ايت می توان 

اطالعات كاملی را در زمينه اعزام پزشكان به دست آورد.

سایتی برای اعزام پزشكان

 توضيحات درباره »کرونا«
به قلم وزير بهداشت

جنجال ها بر سر كرونا باال گرفته بود و حرف های 
ساختگی و غيركارشناسی زيادی فضای رسانه ای 
كش��ور را پر كرده است. به همين منظور و در جهت 
رفع نگرانی ها و دغدغه های احتمالی زائران محترم 
چندی پيش وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 
با انتشار يادداشتی به تشريح وضعيت ويروس كرونا 

به مردم و خبرنگاران پرداخت كه با هم می خوانيم:
اين روزه���ا خب���ره���ای متعددی در مورد 
»كرونا ويروس« در رس���انه ه��ا خوان�ده، شني��ده 
و دي�ده می شود. با مروری بر آنها متوج��ه ش��دم 
در كنار واقعيات، درص���د زيادی از مطالب، شايعه و 

خالی از حقيقت است.
به همي�ن دلي���ل و در ش��رايطی كه بر اساس 
رصدهای دقيق علمی كه توسط همكارانم صورت 
می گيرد، نشانی از شيوع اين ويروس در ايران وجود 
ندارد، الزم ديدم به عنوان مسئول بهداشت و درمان 
كشور، از اين طريق و بی واسطه با شما عزيزان سخن 
بگوي��م. به ويژه آن كه در مورد اين موضوع نيز چون 
هميش��ه با افراط و تفريط هايی مواجهي�م؛ برخی 
اعتراض می كنند كه با يک مورد ابتال نبايد جامعه 
را نگ��ران كرد و گروه ديگری مس��ئوالن را متهم به 
كم كاری می كنند. عميقاً باور دارم مردم فهيم ايران 
در صورت اطالع رسانی صحيح و كسب دانش الزم، 
در همه زمينه ها بهترين برخورد را در پيشگيری و 

مراقبت ها خواهند داشت.
اما كرونا چيس��ت؟ »كرونا وي��روس« خانواده 
بزرگی از ويروس ها اس��ت كه عامل درصد بااليی از 
سرماخوردگی های معمولی و بيماری های خفيف 
تنفسی می باشد كه همه ما آنها را تجربه كرده ايم و 
اغلب پس از چند روز، سيستم ايمنی بر اين ويروس 
غلبه كرده و سالمت بازيافته می شود. ويروس عامل 
نيز از همين خانواده است كه عالوه بر عالئم تنفسی، 
در برخی افراد باعث بروز عالئم گوارشی مانند تهوع 
يا اسهال نيز می ش��ود؛ همان طور كه در بسياری از 
م��وارد، ويروس ه��ای ديگر ني��ز می توانند چنين 
تركيبی از عالمت ها را داشته باشند؛ به همين دليل 
تش��خيص نوع بيماری فقط بر عهده پزشک معالج 
است. درصد عمده ای از جمعيت كشور را افراد سالم 
تشكيل می دهند كه سيستم ايمنی ايشان در برابر 
اين ويروس به خوبی عمل ك��رده و باعث بهبودی 
می ش��ود، اما در افرادی كه سن باال داشته و از لحاظ 
جسمی ضعيف باشند يا كسانی كه از بيماری مزمنی 
مانند ديابت پيشرفته، سرطان و بيماری های خونی، 
بيماری قلبی و... رنج می برند، ويروس عامل می تواند 

باعث بيماری شديد تنفسی شود.
ادامه در صفحه 9

نگاه

همان پزش��كان در طول سفر از ابتدا تا انتها همراه زائران هس��تند.
اعزام پزشکان به چه شکلی است؟

برای اين كار يک س��ايت طراحی شده است و پزشكانی كه قصد 
دارند در مركز پزش��كی س��ازمان حج و زيارت حضور داشته باشند 
از طريق اين س��ايت ثبت ن��ام می كنند و پس از انتخاب، نخس��ت 
توس��ط همكارانی ك��ه تجربه حض��ور در حج وعتب��ات را دارند از 
پزش��كان عالقه مند برای انجام مصاحبه علم��ی وعقيدتی دعوت 
می كنيم وپس از قبولی، ابتدا در كميس��يون های پزشكی به مراكز 
درمانی عتبات عاليات اعزام می ش��وند و آن ج��ا يک ارزش يابی از 
عملكردش��ان صورت می گيرد و اگر قبول ش��وند در سفر حج عمره 
از اين پزش��كان در س��فرعمره اس��تفاده می كنيم و بازهم اگر نمره 
مناس��ب و قابل قبول در عمره را نيز بدس��ت آورند، جهت تيم های 
درمانی حج تمتع از آن ها بهره خواهيم برد. ضمن اينكه ما نيروهای 
ثابتی نيز داريم كه متخصص رش��ته های مختلف هس��تند، و از اين 
روال توضيح داده ش��ده مستثنی می باشند. درانتخاب اين افراد نيز 
س��عی ش��ده از ميان بهترين متخصصين از بهترين دانشگاه ها نيرو 
جذب ش��ود و بايد عرض كن��م كه تدين، تجرب��ه وتخصص مالك 

انتخاب پزشكان ماست.
برای خانم ها خدمات رسانی به چه شکل است؟

ما در س��فرهای حج از پزش��كان زن و مرد اس��تفاده می كنيم و 
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دکتر سید علي مرعشي رئیس مرکز پزشكي حج و زیارت:

با رعايت بهداشت دغدغه ای برای كرونا  نداريم
در فضای معنوی حج پزشلکان هسلتند که قدم به قدم سلامتی 
زائران می روند و هر کجا برای زائر مشلکلی به وجود بیاید این پزشک 
متعهد و متخصص اسلت که بلا دانش خود زائلر را از بیماری و تبعات 
آن که ممکن اسلت به ناتوانی درانجام فرایلض دینی دور می کند. در 
تعریف ماموریت مرکز پزشلکی سلازمان حج و زیارت آمده است که 
خدمت رسلانی درمانی در هر کجا که سلازمان حج زیارت اعزام زائر 
دارد  بر عهده مرکز پزشلکی حج و زیارت اسلت.  در کنار همه مسائل 

معنوی،معرفتلی و آموزش احکام و... جمهوری اسلامی ایران به امر 
سلامت زائران توجه ویژه ای دارد و در ایلن زمینه یکی از نمونه های 
برتر کشلورهای اسلامی به شلمار می رود. روزها برای رسلیدن به 
ایام تمتع به شلماره افتلاده اند، به همین خاطر و در جهت آشلنایی، 
اطاع رسانی و آگاهی هر چه بیشلتر زائران محترم  پای صحبت های 
دکتر سلید علي مرعشي رئیس مرکز پزشلکي حج و زیارت جمعیت 

هال احمر کشور نشسته ایم تا با "زائر" برای زائران بگوید.

توصیه های پزشكی برای کودکان در سفر حج 
۱� مصرف مايعات كم نش��ود، زيرا كودكان در هوای گرم اين س��فر س��ريعاً دچار 
كم آب��ی خواهند ش��د. ۲� حتماً قبل از مص��رف مواد غذايی دس��ت و صورت كودك 
را با م��واد ضدعفونی كننده و آب و صابون بش��ويند. ۳- عدم اس��تفاده از مواد غذايی 
 بدون بس��ته بندی و آلوده و عدم حضور كودك در محيطهای ش��لوغ را جدی بگيرند.
۴� اگر كودك دچار عاليم اس��هال شد، سريعاً او را به پزشک برسانند. ۵� والدين دقت 
كنند در طول س��فر كودكان خواب الزم را داشته باش��ند تا دچار عوارض كم خوابی و 
خستگی مفرط نشوند. ۶� ليوان آلوده هنگام آب خوردن كودك مشكل ايجاد می كند 

پس بهتر است ليوان شخصی تميز به همراه داشته باشند.

 توضيحات درباره »کرونا«
به قلم وزير بهداشت

ادامه از صفحه 8
اين ن��وع از »كرونا ويروس« نخس��تين بار در 
تابستان س��ال ۱۳۹۱ شمسی در عربستان ديده 
ش��د و تا ارديبهش��ت ۱۳۹۳ بيش از ۶۰۰ نفر از 
مس��افران كش��ورهای مختلف كه به عربستان  

امارات متحده عربی سفر داشتند مبتال شدند.
براساس اعالم مركز مديريت بيماری های واگير 
وزارت بهداشت در حال حاضر ۶۷۲ نفر در ۱۸ كشور 
جهان مبتال به اين بيماری شده اند كه از اين تعداد 
۲۰۷ نفر فوت كرده اند. در حال حاضر موارد ابتال در 
كشورهای اياالت متحده آمريكا، انگليس، فرانسه، 
ايتاليا، يونان، هلند، عربستان، امارات متحده عربی، 
قطر، اردن، عمان، كويت، مصر، يمن، لبنان، تونس، 

مالزی و فيليپين گزارش شده است.
البته بيش��ترين موارد مبتاليان در عربس��تان 
ب��ا ۵۶۲ و امارات متح��ده عربی با ۶۸ م��ورد بوده 
است. در كش��ور ما هم متأسفانه ۲ خواهر هموطن 
در كرمان مبتال شدند كه نه به سفر حج رفته بودند 
و نه هيچ گونه تماسی با حجاج داشته اند. البته اين 
توضي��ح را ه��م الزم می دانم كه تا امروز س��ازمان 
جهانی بهداش��ت ممنوعيتی ب��رای رفتن به حج 
اعالم نكرده است. برغم اين موضوع و با وجود اين كه 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكی نقشی 
در سياس��ت گذاری های بهداشتی در زمان اجرای 
مناس��ک حج در كشور عربس��تان ندارد، براساس 
وظايف خود موضوع را به دقت، با وسواس حرفه ای و 

به دور از جنجال و هياهو پيگيری كرده و می كنيم.
در اين مسير هر گام بر اساس بررسی های سريع 
و دقيق علمی برداشته می ش��ود و هر آن چه را كه 
نتايج اين بررسی ها نش��ان دهد، بی كم و كاست با 

همكارانم و مردم در ميان می گذارم.
جدا از نقش ما در حوزه درمان و اطالع رس��انی، 
نق��ش عمده ای نيز برعهده ش��ما و هم��ه مردم در 
گوشه و كنار اين سرزمين است. شايد باور نكنيد كه 
رعايت نكات بهداشتی ساده می تواند امكان انتقال 
اي��ن بيماری را به صفر نزديک كند. پس شايس��ته 
اس��ت يكايک م��ا روش های پيش��گيری و راه های 
انتقال »كرونا ويروس« را بشناسيم؛ به عزيزان مان 
اطالع رسانی كرده و به آنها عمل كنيم. و سخنی هم 
با اصحاب محترم رسانه؛ اين نخستين مورد از بروز 
چنين بيماری هايی در سطح جهان و منطقه نيست 
و به يقين آخرين آن ه��م نخواهد بود؛ روش علمی 
برخورد با چنين مسائلی، اطالع رسانی صحيح ، به 
دور از بزرگ نماي��ی و همين طور ب��ه دور از اهمال و 
كوچک نش��ان دادن واقعيت ها است. امروز هم تنها 
مرجع دقيق اطالع رسانی در مورد اين بيماری »مركز 
مديريت بيماری های واگير وزارت بهداشت« است و 
قطعاً رسانه ها با هماهنگی اين مركز می توانند نقش 
ارزنده ای در افزايش اطالعات افكار عمومی و ترويج 

روش های پيشگيری از اين بيماری داشته باشند.
***

اين ياداش��ت پيش از آنكه مشخص شود دو 
نفر مدع��ی بيماری كرونا در كرم��ان دارای اين 

ويروس نيستند نگاشته شده است.

نگاه
می آيد. البته در مس��يرها ممكن اس��ت گرما زده نيزبش��وند.

 در ضمن چون زائران از همه نقاط جهان اس��الم برای زيارت به 
عربس��تان می آيند و آن ها بيماری های تنفسی خاص خود را دارند 
و تجمع ه��ا نزديک به هم اس��ت اين بيماری ها به س��رعت منتقل 
می ش��وند و در نتيجه احتمال سرما خوردگی ها و مشكالت تنفسی 

در زائران همواره وجود دارد.
با توجه به شلیوع ویلروس کرونا درعربسلتان وضعیت 
زائران به چه شلکل اسلت و چه عواملی برای پیشگیری به 

آن ها توصیه می شود؟
ويروس كرونا برای اولين بار در س��ال ۲۰۱۲ ديده ش��د وامسال 
متاس��فانه افزاي��ش تعداد بيم��اران مبتال به اين وي��روس  در كادر 
درمانی و س��اكنان عربس��تان  بيشتر ديده ش��د. عالئم كرونا شبيه 
بيماری تنفس��ی معمول اس��ت وش��كل ظاه��ری آن تفاوتی با آن 
بيماری ندارد.توصيه ای كه به زائران در س��فر به عربس��تان ش��ده 
اس��ت. از قبيل رعايت بهداشت فردی،شستشوی مكرر دست با آب 
و صابون ، اس��تفاده ازماسک و سجاده شخصی، دوری از افرادی كه 

سرفه و آبريزش وعطسه دارند و...
 رعاي��ت اين عوامل به پيش��گيری از بيماری و ويروس كرونا 
كم��ک می كند. چون اين ويروس واكس��ن ودرمان مش��خص و 
قطعی ندارد و درمان آن به ش��كل درمان بيماری های تنفس��ی 
اس��ت وتنها پيش��گيری بهترين راه برای مقابله با آن اس��ت. لذا 
نگران��ی خاص��ی وجود ن��دارد و تنها ب��ا رعايت يكس��ری نكات 
بهداش��تی و آم��وزش ديدن در اي��ن زمين��ه دغدغه ها برطرف 

می شود.
اگر زائر ایرانی به این ویروس مبتا شلود، درعربسلتان 
چه کارهای پزشلکی انجام می دهید کله زائر این ویروس را 

به داخل کشور نیاورد؟
ما نمی توانيم بيماران را شناسايی كنيم فقط با بروز عالئم است 

كه می توان بيمار حامل ويروس كرونا را شناسايی كرد.
اما تيم پزش��كی ك��ه در مكه مكرم��ه و مدينه منوره مس��تقر 
كرده اي��م و از قبل به آنها آموزش های موردنياز، اطالع رس��انی و 
جزوات الزم را در اختيار گذاشته ايم كه مشكالت مرتفع می شود. 
همچنين ب��رای زائران نيز اطالع رس��انی های مناس��بی صورت 
گرفته است كه ش��امل نصب بنر و پالكارد و بروشورهای مختلف 
می ش��ود. از سوی وزارت بهداش��ت نيز كارشناسان و متخصصان 
مربوط��ه در آن ج��ا مس��تقر هس��تند و همچني��ن متخص��ص 
بيماری های عفونی نيز مس��تقر اس��ت كه اگر مشكلی پيش بيايد 
در اولين فرصت كار درمانی را انجام دهند. اين بيماری تا به حال 
۵۷۱ مورد در عربس��تان گزارش ش��ده كه ۱۸۹ نفر فوت شده اند 
اما خوش��بختانه در ميان ايرانی ها ديده نش��ده است. تنها ۲ مورد 
نيز در كش��ور ما گزارش ش��ده كه هنوزمنشا آن مشخص نيست، 
آن افراد غيرزائر بوده و دركرمان س��اكن هس��تند و اصال مشخص 

نيست كه با زائران ارتباط داشته اند.
لطفا خاطره ای از کار پزشلکی و درمانلی در حج را برای 

خوانندگان بیان کنید؟
سفر حج يک سفر جالب و خاطره انگيز است و ما در طول سفرها 
و اتفاقاتی كه برای زائران رخ می دهد و به درمان ربط دارد برای مان 
مهم اس��ت. زمانی كه شاهد آن هستيم بيماری های صعب العالج و 
نارس��ايی های تنفسی، ايست قلبی با تالش كادر پزشكی  منتهی به 
اين می شود كه فرد به زندگی باز گردد واحيای قلبی و تنفسی كه بر 
روی زائر صورت پذيرد، خاطرات خوب من و همكارانم اس��ت. ما در 
كار روزمره اس��تمداد از خداوند می گيريم، حال آنجا فضای معنوی 
تری وجود دارد و خدمت به زائر توفيق مضاعفی را برای همكاران ما 
به وجود می آورد كه باز هم بايد بگويم همه اين فضاهای دو چندان 

معنوی جزء خاطرات خوب زندگی ماست.

امس��ال برای اولين بار در حج تمتع در مجموعه هايی كه زائران در 
آنجا حضور دارند پزشكان خانم نيز در دسترس هستند و خانم های 

زائر از  خدمات پزشكان زن استفاده می كنند. 
عمده مشکات بیماری زائران که پزشکان در طول سفر 

با آن مواجه هستند چه هست؟
بيش��تر، بيماری های تنفس��ی كه به دليل آب و هوا آن مناطق 
است گزارش شده و در مرحله دوم بيماری های عضالنی و مفاصل. 
اين امر بخاطر س��ن باالی برخی زائران ومشكالت مفاصلی كه از 
قبل داش��ته اند و در راهپيمايی های طوالنی ك��ه دارند به وجود 

و  س�فر ح�ج ي�ک س�فر جال�ب 
خاطره انگي�ز اس�ت و م�ا در ط�ول 
س�فرها و اتفاقاتی كه ب�رای زائران 
رخ می ده�د و ب�ه درم�ان رب�ط دارد 
برای مان مهم است. زمانی كه شاهد 
آن هستيم بيماری های صعب العالج 
و نارسايی های تنفسی، ايست قلبی 
با تالش كادر پزشکی  منتهی به اين 
می ش�ود كه فرد به زندگ�ی باز گردد
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نکتهاول

نکتــههــا

نکتهسومنکتهدوم

اين روزها زائران تمتع حتي در كالس هاي آموزشي فرهنگي كاروان هاي 
خ��ود، تلفن هم��راه را با خود دارند و س��عي مي كنند به فراخ��ور امكانات 

گوشي هاي خود نهايت استفاده مطلوب را از اين پديده داشته باشند.
فاطمه ضيغمي از زائران تمتع ۹۳ معتقد است: با ظهور هر پديده تازه از 

تكنولوژي در جوامع بايد فرهنگ استفاده از آن نيز نهادينه شود.
وي كاربرد تلفن همراه در جلس��ات آموزش��ي كاروانهاي تمتع را مهم 
ارزياب��ي و تاكيد كرد: ضبط صوتي و تصويري مطالب ارائه ش��ده توس��ط 
روحاني، معين و مدير كاروان در جلسات و بازبيني و بازشنوائي مجدد آنها 
بدون محدوديت مكاني و زماني باعث مي شود تا زائران با مباحث آموزشي 

مطرح شده در جلسات انس و الفت خاصي بگيرند.
اين زائرادامه داد: به اش��تراك گذاش��تن فايل هاي صوتي و تصويري 
جلس��ات براي برخ��ي زائران كه فرصت حضور در يک يا چند جلس��ه را 
نداش��ته اند يكي از كاربردهاي تلفن همراه در ياري رس��اندن به آگاهي 

زائران غائب در جلسه مي باشد.
يک زائ��ر ديگر گفت: هر تكنولوژي مي توان��د فوائد و مضرات خاص 
خود را داش��ته باش��د و اگر اس��تفاده از تلفن همراه و برنامه هاي جانبي 
آن با ش��ناخت و بصيرت كافي صورت پذيرد بدون شک، پويائي و نشاط 

فرهنگي را در جامعه به دنبال خواهد داشت.
س��يد امير بهاءالديني افزود: دانلود نرم افزارهاي موج��ود در بازار و نيز 
پايگاههاي اطالع رساني مختلف در زمينه مباحث حج بر روي تلفن همراه 
مي تواند اين دستگاه به ظاهر كوچک را به عنوان يار چهارم زائران در تكميل 

آموزش مطالب پيرامون حج بشناساند.
حجت االسالم صادق محمدپور از ديگر زائران قمي است كه مي گويد: 

با تلفن همراه مي توان س��ودمندترين مطالب ديني و شناخت احكام را با 
كمترين هزينه در سطح گسترده اي اشاعه داد.

وي گفت: نرم افزارهاي مختلف ديني بويژه حج و احكام مرتبط با آن، كه 
قابل نصب بر روي تلفن همراه مي باش��ند در بازار و سايتهاي مختلف موجود 
است و زائران مي توانند با دانلود اين نرم افزارها اطالعات بسيار مفيد و ارزنده اي 
درباره سفر حج، احكام و مناسک آن و نيز تاريخ صدر اسالم در سرزمين وحي 

بر روي تلفن همراه خود داشته باشند و در هر زمان و مكان مطالعه نمايند.
يک مس��ئول فرهنگي عمره نيز گفت: تلفن همراه به عنوان يک رسانه 

ارتباطي با نفوذ گستردگي باال نقش مهمي در فرهنگ سازي جامعه دارد.
وي خاطر نش��ان كرد: تهي��ه و ارائه بيش از ۱۲ نرم اف��زار در حوزه حج، 
۱۹ نرم افزار در مسائل مذهبي، ۹ نرم افزار با موضوع دنياي اسالم و ۱۷ نرم افزار 
ادعيه و زيارات با محيط هاي گرافيكي و بصري بسيار زيبا در پاسخ به همين 

دغدغه زائران سرزمين وحي و نيز عتبات مي باشد.
وي تاكيد كرد: بس��ياري از پايگاههاي اطالع رساني بويژه پايگاه اطالع 
رساني حج و زيارت و نيز وبالگ ها و سايتهاي كاروانهاي مختلف و نيز عوامل 
اجراي��ي حج لينک دانلود اين نرم افزارها را در فض��اي مجازي قرار داده اند 
و زائ��ران گرام��ي مي توانند با مراجعه به اين پايگاهها نس��بت به دريافت و 

فعال سازي نرم افزارهاي مورد نياز خود اقدام كنند.

حجت االسالم والمسلمين محمدحسين فالح زاده به زوار ايراني توصيه كرد كه فرصت 
ايامي عمره مفرده را غنيمت بشمارند،چرا كه بي مانند است وممكن است ديگر درزندگي 
آن ها چنين فرصت ذي قيمتي تكرارنشود. رييس مركز موضوع شناسي احكام فقهي كه در 
بيان دومين توصيه خود به ضرورت توجه عمره گزاران ايراني به اعمال و مناسک تشرف به 
مسجد الحرام پرداخت. وي با نقل جمله اي از امام خميني )رحمه اهلل عليه(، گفت: رسيدن 
به مراتب معنوي حج، جز عمل مو به مو به مناسک،ميسرنمي شود. حجت االسالم فالح زاده 
در بيان سومين نكته خود به زائران توصيه كرد دركنارعمل به مناسک ظاهري، به بواطن و 

محتواي آنها نيزتوجه كنند و بكوشند تا به عمق معرفتي حج،دست يابند.

سه توصیه حجت االسالم فالح زاده به زائران

گزارشی از نحوه استفاده از امكانات 
تلفن همراه برای آموزش حجاج

  يار چهارم حجاج
 در تمتع 
چه می تواند باشد؟

 نكات مهم تردد و حمل و نقل
ماه رمضان در مكه مكرمه 

حسين فتحي مسئول حمل و نقل ستاد عمره 
مكه مكرمه به بيان توصيه ها و شرايط حمل و نقل 
در ايام ماه مبارك رمضان پرداخت.اين توصيه ها را 

با هم می خوانيم:
موضوع حمل و نقل از مهمترين موضوعات مورد 
توجه ستاد مكه درايام ماه مبارك رمضان است.بدون 
ش��ک در ايام ماه مبارك رمضان شمارعمره گزاران 
به طورچش��مگيري افزايش خواهد يافت و پيش 
بيني مي ش��ود تردد همه زائران اعم از زوار ايراني و 

غيرايراني در شهر مكه با كندي صورت بگيرد.
 زائران عزيز مي بايس��ت آس��تانه تحمل خود 
را ب��اال ببرند و با صبر و ش��كيبايي خدمت گزاران 
خود در عرصه حمل و نقل را ياري دهند. به دليل 
محدوديت هايی كه براي همه زائران از كشورهاي 
مختل��ف در اي��ن ايام ايج��اد مي ش��ود، برخي از 
زائران كش��ورمان مي بايست براي تردد به سمت 
مسجدالحرام با ارائه بليت ازاتوبوس هاي عمومي 
اس��تفاده كنند.به همين منظور بليت هايی براي 
ارايه به زائران ايراني خريداري ش��ده است كه در 
ايام ماه مبارك از طريق كاروان ها دراختيارعمره 

گزاران قرارمي گيرد.
در ايام ماه مبارك براس��اس يک سنت ديرينه؛ 
هرشب بعد از نماز عشا نماز » تراويح« )يكصد ركعت 
نماز مستحبي كه اهل تسنن در شب هاي رمضان 

مي خوانند( در مسجدالحرام خوانده مي شود.
تجربه سال هاي گذشته نشان مي دهد كه اقامه 
اين نماز از ساعت حدود ۹ شب تا ۱۲ شب به طول 
خواهد انجاميد لذا بهترين س��اعت براي تش��رف 
زايران به حرم از س��اعت ۳۰ دقيق��ه بامداد تا قبل 
از سحر مي باشد.در س��اعاتي كه درمسجدالحرام 
نمازتراويح خوانده مي شود، به دليل افزايش ترافيک 
س��نگين و پرهيز از معطل شدن زايران در ترافيک 
سنگين شهر مكه، هيچ گونه اياب و ذهابي از سوي 
س��تاد عمره مكه به سمت مس��جدالحرام صورت 
نخواهد گرفت. به زائران توصيه می كنم در چنين 
ايامي از برنامه ه��اي فرهنگي از جمله محفل هاي 
ان��س با قرآن كه معموال از س��وي بعثه مقام معظم 

رهبري در مكه برگزار مي شود، بهره مند گردند.
در حال حاضر ۱۰۰ دس��تگاه اتوبوس در قالب 
۱۱ خط زاي��ران ايراني را از ۲۹ هتل در مكه مكرمه 
به سمت ۳ ايستگاه مقصد در نزديكي مسجد الحرام 
جابجا مي نمايند.بررسي هاي آماري نشان مي دهد 
كه در دوره عمره س��ال گذش��ته هر زائ��ر روزانه به 
طور متوس��ط ۲/۵ ) دو و نيم( بار از اتوبوس ها براي 

جابجايي استفاده مي كرده است.
درحال حاضر س��ه نوع خدمات ش��امل طرح 
صلوات )اي��اب و ذهاب زايران به مس��جدالحرام و 
بازگش��ت آنها به هتل محل اقامت(، طرح مزارات 
)زي��ارت دوره( و مغ��ادره ) حم��ل نقل زاي��ران به 

فرودگاه( ارايه مي دهيم.
در اوقات نماز و تغيير شيفت رانندگان ارائه اين 
خدمات موقتا متوقف مي ش��ود و توصيه مي كنيم 
زايران گرامي حداقل ۳۰ دقيقه قبل از اقامه نمازهاي 

پنجگانه ازهتل خارج شده و سوار اتوبوس ها شوند.

با مشكل کفشداری در حرم نبوی آشنا شويم
مس��اله كفش ها و ش��يوه نگه داري آن ها درحرمين شريفين،يكي 
ازقديمي ترين مشكالت زواردرحين تشرف به اين اماكن مقدس است.
جاكفش��ي هاي تعبيه ش��ده درداخل حرم،به ويژه درنق��اط پرازدحام 
اطراف ضريح،همواره مملوازكفش ودمپايي بوده وامكان گم شدن آنها 
هميش��ه وجود دارد. درپاره اي موارد،كارگران نظافت حرم با استفاده 
ازيک ارابه خاص،بخش��ي ازكفش هارا كه عموما ش��امل دمپايي هاي 
ارزان قيمت مي ش��ود وروي جاكفش��ي ها انداخته شده اند،جمع آوري 
كرده و بيرون ازحرم ودرحاش��يه درورودي باب الس��الم قرارمي دهند.

البته اگردرحي��ن اين حمل و نقل،زائري متوجه جابه جايي كفش��ش 
شود،احتماال شانسي براي پيدا كردن آن ها دارد وگرنه دربيشترموارد 
دمپايي مورد نظراحتماال پيدا نخواهد ش��د. س��ال گذشته درورودي 
باب الس��الم حرم نبوي، براي بردن كفش ها،پالس��تيک هايي قرارداده 
ش��ده بود ك��ه امس��ال ازآنهاهم خبري نيس��ت. دراين ح��رم ۲۸۸۰ 

جاكفشي درداخل صحن ها تعبيه شده است.

اين جلسات را از دست ندهيد
يكي ازجذاب ترين وكاربردي تري��ن برنامه هاي نمايندگي بعثه مقام 
معظم رهبري در مدينه منوره جلسات مدينه شناسي مصور است و به گفته 
زائران و مسؤوالن بيشترين و باالترين استقبال را داراست. اين جلسات با 
روايت گري راويان روحانيون نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري در مدينه 
منوره برگزار مي ش��ود. اين برنامه براي برخ��ي از زائران مانند كاروان هاي 
نخبگان دانشجويان خارج از كشور و زوج هاي دانشجويي به صورت ويژه و 
از سوي حجت االسالم و المسلمين نجفي روحاني نماينده بعثه مقام معظم 
رهبري درمدينه منوره برگزارمي شود. زائران تشنه دانستن تاريخ مدينه 
هس��تند خصوصا اينكه بانوان دربرخي اماكن مقدس يا محدوديت ورود 
دارند و يا حق ورود ندارند. يكي از نكات برجس��ته جلسات مدينه شناسي 
مصور طرح نكات اخالقي و تربيتي در پيچ و تاب هاي تاريخي است كه مورد 
اس��تفاده عموم زائران قرار ميگيرد. عموما پس ازجلسات مدينه شناسي 
مصورزائ��ران اذعان دارندك��ه با ديدبازتروروش��ن تري درمدينه منوره به 

زيارات خود پرداخته اند.پيشنهاد می كنيم اين جلسات راازدست ندهيد.
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توصیههایزائری

ـــه تـوصـی طواف بعنوان يک رمز، آموزه ای است كه به انسان می گويد بايد در تمام زندگی 
خدا محوربود؛همان طور كه جس��م او به دنبال خانه گلی وس��نگی می چرخد، 
دل اوهمراه با فرش��تگان درعالم ملكوت ط��واف می كنند.اعمال ظاهری دارند و 
باطنی. باطن اعمال همان اسرارآنهاس��ت. نبايد در ظاهر متوقف ماند، بلكه بايد 
ازظاهرعبوركرد و با اخالص درعمل به باطن رسيد،رسيدن به واقع باطن عبادات 
از راه ظاهر ممكن است. به بهانه معنويت و اسرار باطنی نبايد از ظاهرغفلت ورزيد. 

به همين خاطرعرفای واقعی كامال مقيد به ظواهر دينی هستند.

سفارش های حجت االسالم والمسلمین انصاریان

توصیه های آداب حج در بیان مال احمد نراقی]2[

اموری كه هنگام توجه به حج بايد مراعات شود

كس��ی كه اراده حج می كند، در وقت توجه ب��ه جانب حج مراعات چند امر 
رابايد بكند:

اول اینکله: نيت خود را از برای خدا خالص كند به نحوی كه ش��ايبه هيچ 
غرضی ازاغراض دنيويه در آن نباش��د.و هيچ باعثی بر حج، جز امتثال امر الهی 
نداشته باشد.پس نهايت احتياط كند كه مبادا در خفايای دل او نيتی ديگر باشد 
از ريا و يا احتراز از مذمت مردم به سبب نرفتن حج، يا خوف از فقر و بر تلف شدن 
اموال، - چونكه مشهور است كه: تارك الحج مبتال به فقر و ادبار می شود -.يا قصد 
تجارت و شغل ديگر، زيرا همه اين ها عمل را از قربت و اخالص، خالی می كند.و 
مانع از مراتب ثواب موعود می گردد.وچه احمق كسی است كه: متحمل اين همه 
اعمال شاقه كه واسطه تحصيل سعادت ابدی گردد به جهت خياالت فاسده كه 

به جز خسران فايده ندارد.
دوم آنکه: از گناهانی كه كرده توبه خالص كند.و حق الناس كه در ذمه او 
باشد خودرا بری ء الذمه سازد.و دل از همه عاليق بكند، تا دل او بالكليه متوجه 
خدا شود.و بايدچنان تصور كند كه: از اين سفر برنخواهد گشت.و وصيت خود 
را مضبوط س��ازد و آماده س��فر آخرت گردد، زيرا اصل اين س��فر نيز از جمله 
تدارك خانه آخرت اس��ت.و بايد دروقت بيرون آمدن از برای سفر حج و قطع 
عالق��ه از وطن و اهل و عيال و مال و اموال،ياد آورد زمانی را كه: قطع عالقه از 

اينها خواهد نمود به جهت سفر آخرت.
سلوم آنکه: در وقت اراده سفر، متذكر عظمت خانه و صاحب خانه گردد، و 
ب��ه يادآورد كه: او را در اين وقت، ترك اهل و عيال و مفارقت از مال و جاه و دوری 
دوستان و مهاجرت از اوطان را اختيار كرده به جهت قصد امری رفيع الشان عظيم 

القدر. يعنی: زيارت خانه ای كه خدا آن را مرجع مردم قرار داده است.
پس بداند كه  اين سفر، مثل ساير سفرهای دنيا نيست.و متذكر گردد كه: چه 
امری اراده كرده اس��ت و رو به چه جايی آورده و قصد زيارت كه را دارد.و بداند كه 
اومتوجه است به زيارت آستانه حضرت مالک الملک و از جمله كسانی است كه 
منادی پ��روردگار او را صالی دعوت داده و او به جان و دل قبول نموده.پس قطع 
عاليق وتبرك خاليق كرده رو به خانه رفيع القدر عظيم الشان آورده تا دل خود را 
فی الجمله به مالقات خانه تسلی دهد و آن را وسيله وصول به غايت آمال، كه لقای 

جمال جميل ايزد - متعال - باشد، سازد.

چهارم آنکه: دل خود را فارغ س��ازد از هر چيزی كه در راه يا مقصد، دل او 
رامشغول می سازد و خاطر او را پريشان می كند، از معامله و تجارت و نحو اينها، تا 

دل اومطمئن بوده متوجه ياد خدا باشد.
پنجم آنکه: سعی كند كه توشه سفر و خرجی راه او از ممر حالل باشد.و 
در آن وسعت دهد اما نه به حدی كه به اسراف منجر شود.و مراد از »اسراف «، 
آن اس��ت كه انواع اطعمه لذيذه را صرف نماي��د، همچنان كه طريقه خوش 
گذرانان اهل روزگار اس��ت.و اما بذل كردن مال بس��يار به اهل اس��تحقاق، 
پس آن، اس��راف نيست. همچنان كه رسيده است كه: »هيچ خيری در اسراف 

نيست.و هيچ اسرافی درخير نيست «.
ششم آنکه: در اين س��فر هر نقصان مالی يا اذيت بدنی كه به او برسد به او 

خرسند ودل شاد گردد، زيرا آن، از عالمات قبول حج اوست.
هفتم آنکه: با رفقا و اهل س��فر خويش خوش خلقی نمايد و گشاده رو و 
شيرين كالم باش��د.و با ايشان تواضع كند.و از كج خلقی و درشت گويی غايت 
اجتناب نمايد.وفحش نگويد.و سخن لغو از او سرنزند.و سخنی كه رضای خدا 
در آن نيست نگويد.وبا كسی جدال و خصومت نكند. حضرت رسول - صلی اهلل 
عليه و آله - فرمود كه: »حج مبرور، هيچ جزائی نداردمگر بهشت.شخصی عرض 
كرد: يا رس��ول اهلل! مبرور كدام است؟ فرمود: آن است كه: باآن، خوش كالمی و 
طعام دادن باش��د.«)۲( و بايد بس��يار اعتراض با رفيق و جمال و غير اينها از هم 
س��فران نكند.بلكه با همه،همواری كند.و با راه روان خانه خدا فروتنی و خفض 
جناح نمايد.و حسن خلق را پيشه خود كند.و حسن خلق، همين نيست كه: اذيت 

او به كسی نرسد، بلكه اگر اذيتی ازديگری به او رسد متحمل شود.
هشلتم آنکه: ژوليده و غبار آلوده باش��د و خود را در راه، زينت نكند.و 
ميل به اس��بابی كه باعث فخر و خودنمايی است ننمايد.و اگر تواند پياده راه 
رود، خصوصا درمش��اعر معظمه، يعنی: از مكه و منی و مش��عر و عرفات.به 
ش��رطی كه: مقصود او از پياده رفتن، صرفه اخراجات نباشد، بلكه غرض او 
زحمت و مشقت در راه خدا باشد.و اگرمقصود صرفه باشد سواری بهتر است 
اگر وسعت باش��د.و همچنين از برای كس��ی كه پياده روی باعث ضعف او از 

عبادت و دعا شود سواری بهتر است.
2. محجة البیضاء، ج 2، ص 191

 نكاتي که دانستن آن 
براي زائران ضروري است

محمد عس��گري مس��ئول حراس��ت مكه 
مكرمه مهمترين نگران��ي و دغدغه اين واحد 
را در اي��ام اعياد ش��يعيان، توزيع ش��يريني و 
ش��كالت درحرمين شريفين توس��ط زائرين 
دانست و توصيه هايی را در زمينه های مختلف 

برای زائران بدين گونه بيان كرد: 
اين مس��ئول ضمن اش��اره ب��ه ممنوعيت 
توزيع شيريني و ش��كالت درمسجدالحرام و 
مسجد نبوي )ص( از زائرين محترم خواست تا 
حتي المقدور از همراه داشتن آن نيز خودداري 
نموده زيرا زمينه بازداشت و دستگيري ايشان 

را فراهم مي نمايد.
از ديگر مواردي كه موجبات بروز خسارات 
مالي براي ميهمانان خدا به ارمغان مي آورد را 
اضطراب و استرسي دانست كه زائرين محترم 
قبل ازاحرام در مس��جد ش��جره و همچنين تا 

پايان انجام اعمال عمره دارند
وج��ود اي��ن اضطراب ها عواق��ب خوبي با 
خود به همراه ندارد و گاه ممكن اس��ت زائرين 
اش��ياء ذي قيمت خود را در حد فاصل حضور 
درمس��جد ش��جره تا زمان احرام دراتوبوس و 
مكان هاي مختلف اين مس��جد جا گذاشته يا 

مفقود نمايند.
عسگري ضمن توصيه به زائرين در خصوص 
دقت در حفظ وسايل شخصي خود از مديران 
كاروان ها خواس��ت تا بيش از پيش نس��بت به 

توجيه زائرين در اين زمينه ها اهتمام ورزند.
وي هچنين از تمامي زائران خواس��ت هنگام 
تخليه اتاق ها در زمان خ��روج از هتل هاي محل 
اقام��ت خود، ترك اتوبوس هاي درون ش��هري و 
برون شهري ودر فرودگاه جده در جمع آوري كليه 

وسايل خود دقت كافي و وافي را داشته باشند.
عس��گري به امكان��ات موج��ود دراختيار 
زائرين از جمله اتوبوس هاي درون شهري كه 
وظيفه انتقال زائرين معزز به حرمين شريفين 
و بالعكس را دارند اشاره كرد واذعان داشت: ما 
از زائرين باالخص بانوان محترمه تقاضا داريم 
كه بصورت انفرادي تردد ننموده و سعي كنند 
حتي االمكان جهت تشرف به مسجد الحرام و 

خريد سوغاتي بصورت گروهي اقدام نمايند.
زائران به ميزان الزم وجه نقد با خود همراه 
ببرند نه بيش��تر و درهنگام عبور از خيابان ها 
نهايت دقت را داشته باشند زيرا همانگونه كه 
مي دانيد وس��ايل در حركت، بيش از آن چه ما 

تصور مي كنيم به ما نزديكترند.
ممنوعي��ت برداش��تن هر نوع ش��يئي از 
روي زمي��ن به خص��وص در مس��جدالنبي و 
مسجد الحرام از ديگر مواردی است كه زائرين 

مي بايست رعايت نمايند.
 از زائ��ران درخواس��ت داري��م در ارتباط با 
عوام��ل بومي هتل ه��ا دقت بيش��تري بعمل 
آورند به دليل تفاوت در فرهنگ هاي دو كشور، 
گاهي اوقات برقراري ارتباط نا مناسب مي تواند 

خسارات جبران ناپذيري بر جاي بگذارد.

»ما احمد نراقی« ، فرزند مرحوم »حاج ما مهدی نراقی« ، در سال 1185 هجری 
قمری مطابق با 1150 شمسلی در نراق متولد شلد. او از فحول علمای دین، و اکابر 
مجتهدین شلیعه اسلت، که در علم فقه، اصول، حدیث، رجلال، نجوم، ریاضی، 
معقول و منقول، ادبیات و شعر تبحر داشته و عاوه بر علوم متداول عقلی و نقلی 
در بسلیاری از علوم دیگر مهارتی بسزا داشته است.ما احمد نراقی فردی زاهد، 
متقی، و در اوصاف حمیده و اخاق فاضله زبانزد خاص و عام بوده و در فخر و فضل او 

همین بس که استاد خاتم الفقها مرحوم »شیخ مرتضی انصاری« بوده است.
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مسجد »جن« در مکه؛ جایی که در آن سوره جن بر پیامبر)ص( نازل شد.

دعوت به پرستش خداوند يکتا در جوار كعبه

ابوذر پيش از مالقات با پيامبر)ص( در ميان قبيله 
خود غفار زندگی می كرد.او به يارانش گفته بود:من 
پيش از آنكه اسالم آشكار شود،نماز می گذارده ام. و 
چون از او پرس��يدند به كدام سو؟گفت:بدان سو كه 
دلم می خواند. با آشكار شدن دعوت اسالمی برادرش 
انس را برای تحقيق به مكه فرستاد.تحقيقات انس 
ابوذر را راضی نكرد و خود جانب مكه در پيش گرفت.
در مكه س��راغ پيامبر)ص( را گرفت،اما كس��ی به او 
پاسخی نداد.وی تا سه روز در پی پيغمبر)ص(گشت 
اما نتوانس��ت ايشان را بيابد.اما در سومين روز كه در 
كنار كعبه آرميده بود،علی)ع(آهس��ته به او نزديک 
شد و او را با خود به خانه ارقم)جوان تنهايی كه دعوت 

مخفيانه به اسالم از خانه او آغاز شد(برد.
ابوذر پس از صحب��ت با پيامبر)ص(ايمان آورد و 
صبح روز بعد يكسره به سمت كعبه رفت و با صدای 
بلند مردم را به پرس��تش خدای يكت��ا دعوت كرد.
قريشيان بر سرش ريختند و او را به باد كتک گرفتند.

تا سه روز ابوذر در كنار كعبه مردم را به اسالم دعوت 
می كند و هر س��ه روز قريش��يان او را می زنند.ظاهرا 
عباس قريش��يان را می ترس��اند و به آن��ان يادآوری 

می كند كه"او از قبيله غفار است و اگر بميرد كاالهای 
تجاری شما بر پشت شترانتان در امان نخواهد بود".از 
سوی ديگر پيغمبر)ص(نيز به ابوذر می گويد:"من بر 
جان تو از اين قوم بيمناكم.بهتر است به ميان قوم خود 
بازگردی و آنان را از سوی من دعوت به اسالم كنی".

اب��وذر به ميان قوم خود ب��از می گردد و به تبليغ 
اس��الم مش��غول می گردد.گوين��د او تم��ام افراد 
قبيله غفار را مس��لمان كرد. از نخستين سال های 
هجرت مس��لمانان به مدينه ابوذر هرازگاهی به نزد 
پيامبر)ص( می آيد و اخبار و آيات جديد را دريافت 
می كند.اما پس از سال پنجم هجرت برای هميشه 
به مدينه هجرت می كند و پيامبر)ص( او را در صفه 

مسجد خويش منزل می دهد.
ظاهرا در يكی از غزوات سپاهيان دچار تشنگی 
می شوند.پيغمبر)ص(ابوذر را با چند تن از اصحاب 
به جستجوی آب می فرستد.زمانی طوالنی از ابوذر 
خبری نمی شود.ناگاه در دوردست صحرا نقطه ای 
نمايان می ش��ود.پيغمبر)ص( می گويد:"به گمانم 
اب��وذر باش��د،تنها راه می رود،تنه��ا می ميرد و تنها 

برانگيخته می شود."به درستی كه همانگونه شد.

روز اول ماه مسجد النبی)ص( 
دچار آتش سوزی شد

 روز اول م��اه رمض��ان بن��ا ب��ه نق��ل 
»س��مهودی م��ورخ عام��ه « در س��ال 
۶۵۴ هجری، مسجد النبی )ص( و حجرات 
مقدسه آن دچار آتش سوزی شد، و به قدری 
ش��عله های آتش دامنه دار شد، كه سقف و 
ديوارها را ف��را گرفته و فرو ريخت اين زمان 

مصادف با حكومت معتصم عباسی بود.

فتح مكه در بيستم ماه رمضان
تا سال هش��تم هجرت ش��هر مكه، 
همچن��ان در تصرف بت پرس��تان بود. 
س��يصد و ش��صت بت بر كعبه نصب بود 
ك��ه وقت��ی مك��ه را پيامب��ر )ص( فتح 
كرد، به شكس��تن آنها پرداخت، بزرگ 
بته��ا، »هبل « ب��ود كه پيامب��ر )ص( با 
چوبی به آنها اش��اره می ك��رد و اين آيه 
را می خواند:قل جاء الحق و زهق الباطل 

ان الباطل كان زهوقا.

فتح اندلس توسط طارق بن زياد
در رمضان سنه ۹۲ مسلمانان عرب و 
بربرهای شمال آفريقا در سال ۹۲ هجری 
تحت فرماندهی سردار نامی طارق بن زياد 
با ۱۲ هزار سپاهی از تنگه ميان مراكش، و 
اسپانيا،)جبل الطارق( گذشت و در اندك 
زمانی سراس��ر اس��پانيا كه شامل كشور 

پرتقال كنونی هم بود فتح كرد.

وراثت بهشت
درب��ارة ارزش و جايگاه حج مضامين 
گسترده ای وجود دارد،پاداش حج مقبول 

بهشت و آمرزيده شدن گناهان است.  
ميراث حج بهش��ت است و حج گزار 
جايگاهی جز بهشت عدن ندارد. رسول 
خدا صلی اهلل علي��ه و آله فرمود: »لَيَس 
��ة الَْمْب��ُرورِة ثَ��واٌب إالَّ الَْجنَِّة« ؛  لِلَحجَّ

»پاداش حج نيكو، جز بهشت نيست.«
همچنين فرمود: »ه��ر عمره تا عمرة 
ديگر، كفارة )گناهان( ميان آن دو می باشد 

و پاداش حج مقبول، بهشت است« . 
روزی پيامبر خدا )ص(نشسته بود و 
كاروان شتران حجاج از آنجا می گذشت. 

پيامبر )ص( به نها نگريست و فرمود:
»هي��چ گامی بر نمی دارن��د مگر آنكه 
برايش��ان حسنه نوش��ته می شود و هيچ 
گامی نمی گذارند، مگر آنكه گناهی از آنان 
محو می شود، و هر گاه اعمال حج خود را 
به پايان برند به آنان گفته می شود: بنايی 
س��اختيد، پس ويرانش نكنيد، گناهان 
گذشته شما بخشوده شد، برای كسی كه 
برای حج از خانه اش بيرون آيد، با هر گامی 
كه بر می دارد گناهانش می ريزد همانگونه 
كه ب��رگ از درخت می ريزد. بنابراين حج 
خروج از عذاب و ورود به بهشت خداست، 

فردوس برين ميراث حج است.
)برگرفته از سیری در اسرار عرفانی حج، 

جلد1،محمد تقی فعالی،نشر مشعر(

 مسجد حمزه عليه السالم
اين مس��جد منس��وب به حمزه است و 
در منطقة مس��فله، نزديك��ی تالقی خيابان 
ابراهي��م و خيابان حمزة ب��ن عبدالمطلب 
قرار دارد. مس��جد ياد شده، مسجد كوچكی 
بود و در بازسازی آن به سال  ۱۳۷۵  قمری، 

مساحت آن به  ۱۶۰  متر مربع رسيد.
لب، عموی رسول خدا  حمزة بن عبدالمطهّ
صلی اهلل عليه و آله و از س��رداران بنام س��پاه 
اس��الم اس��ت. او در مكه به رسول خدا)ص( 
ايمان آورد و س��بب تقويت اس��الم در مكه 
ش��د. بعد از هجرت، در جنگ بدر شجاعانه 
جنگي��د و در نبرد اُُحد به ش��هادت رس��يد. 

رسول اهلل)ص( او را »سيدالشهدا« ناميدند.
)تلخیلص از کتلاب آثار اسلامی مکه و 

مدینه،جلد 1،رسول جعفریان،نشر مشعر(

غريبانه آمديم،غريبانه تر می رويم
روبروی بقيع ايس��تاده ب��ود كه صدای 
گريه ه��ای آرام اش س��كوت قبرس��تان را 
نوازش می ك��رد، زمزمه می كرد:"س��يدتنا 
فاطمه"؟هنگامه وداع با مدينه فرا رس��يده 
و نمی دانم از كجای اين س��رزمين غريب با 

شما وداع كنم؟
ای مدينه! ما می رويم تو سالم و درود ما 
را به صاحب مزار گمش��ده برسان.ای مدينه 
تو امانت دار باش و قلبهای ما را كه در گوشه 
بقيع مدفون اس��ت محف��وظ دار،چنان كه 

پاره های جگرمان را محفوظ داشتی.
ای مدينه! غصه های م��ا را و دردهای ما 
را از ياد مبر،ي��ادت بماند كه غريبانه آمديم 
و غريبان��ه تر رفتي��م و خدا می دان��د كه بر 

داغمان افزوده شد.

حج، سرچش��مه جوشان 
تقوی و معنوي��ت وخير وبركت، 

همه ساله تا ابد، فيضان خودرا برجهان 
اسالم و بريكايک مسلماناِن موفق 

جاری می  س��ازد تاهركس وهرمجموعه،به اندازه ظرفيت وقابليت 
خودازآن بهره بگيرد. حج��اج بيت  اهلل الحرام، تنها بهره  مندان ازاين 

سرچش��مه فياض نيس��تند. اگراين فريضه عظيم به درس��تی شناخته وعمل 
شودملت هاو آحاد مسلمان درهمه جای جهان،مشمول بركات آن خواهندشد.

بخشی از پیام به کنگره عظیم حج 1375/2/4

برخ��ی ناآگاه��ان، ي��ا 
تحلي��ل گ��ران مغ��رض، يا 
جيره خ��واران می گوين��د: ح��ج 
عب��ارت اس��ت از ي��ک عبادت 

دس��ته جمعی، و يک سفر زيارتی و سياحتی برای ديدار از قبله 
و مدينه و بس! و حال آن كه، حج برای نزديک ش��دن و اتصال 
انسان با صاحب خانه است. حج كانون معارف الهی است. حج تنها حركات و 
اعمال و الفاظ نيست. با كالم و لفظ و حركت خشک نمی توان به خدا رسيد.
صحیفه امام، ج21، ص76و77




