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آخرین جلسه هماهنگی سخن آغاز
کمیته سالمت حج

آخرین جلسه هماهنگی کمیته سالمت  پیش 
از اعزام زائران ایرانی به سفر حج تمتع در دفتر معاون 
حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت برگزار گردید.
در آخرین جلسه کمیته سالمت حج که با حضور 
اعضای  این کمیته برگزار شد ، کلیه مسائل مرتبط 
با بهداشت و سالمت زائران در حج بمنظور بررسی 

نهایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، دکتر عادل مقصودی نژاد 
معاون حج و عمره مرکز پزش��کی حج و زیارت به 
مشکالت و مسائل عملیات حج امسال اشاره کرد 
و گفت : امسال با توجه به کاهش بیست درصدی 
عوامل اجرایی و کادر بیمارستانی حج فعالیت بخش 
پزشکی سنگین تر از گذشته خواهد بود و می طلبد 
پرس��نل زحمتکش بیمارستانی و اعضای کمیته 
سالمت و نیز پزشکان ناظر در حج سالجاری تالش 
بیشتری داشته باشند و زمان بیشتری را برای کار و 

خدمت به زائران خانه خدا اختصاص دهند.
وی همچنین به آموزش های بهداش��تی که 
هر س��اله پیش از اعزام زائران به حج و در حین 
س��فر به زائران داده می شود اشاره کرد و گفت : 
این آموزش ها نقش چشم گیری در پیشگیری 
از ابتالی زائران به بیماری ها داش��ته و موجب 
کاه��ش مراجعه زائران به مراک��ز درمانی مرکز 
پزش��کی حج و زیارت در موسم شده است. وی 
در خاتمه با بیان اینکه امیدواریم با رعایت نکات 
بهداشتی توسط زائران  کمترین میزان مراجعه 
به پزشکان در حج امسال توسط زائرین صورت 
بگیرد ، گفت: سالمت زائران زمینه را برای بهره 
مندی بیش��تر آنان از فضای معنوی حج ایجاد 

خواهد کرد.

 رییس سازمان
حج و زیارت:

 مشاور عالي
رییس سازمان حج و زیارت:

روادید همه حجاج ایراني 
پنج روزه صادر مي شود

همه حجاج
مسافر ویژه هستند 

پروازهاي حج از 
فرودگاه امام خمیني)ره( 
قطعي شد

مدیركل برنامه ریزي پذیرش 
و اعزام سازمان حج:

آنچه رعایت آن در نماز هاي 
جماعت مسجدالحرام الزم است

فضاي مجازي همراه حقیقي
زائران ایراني حج تمتع

 بعثه مقام معظم رهبري
مدافع حقوق زائران است

فرصتی بنام »هفته حج«
اگر دهها برنامه، صدها خدمت و هزاران 
فعالیت ب��رای زائ��ران صورت بگی��رد  اما 
هیچک��دام یا بخش کمی از آنه��ا به اطالع 
آنها برس��د ضم��ن ارج نه��ادن و احترام به 
خدمتگ��زاران بای��د گفت هم��ه زحمات 
بیهوده بوده اس��ت. به همین دلیل واضح و 
روشن اس��ت که ، بعثه مقام معظم رهبری 
سالهاس��ت ت��الش دارد ت��ا در قالب های 
مختلف خب��ری، تبلیغی و اطالع رس��انی 
زائ��ران محترم را نس��بت به انب��وه برنامه 
ها، خدمات و فعالیت ه��ای صورت گرفته 
مطلع و با خبر کند. هفته حج را شاید بتوان 
باالترین نقطه اوج این اطالع رسانی دانست.

انبوه برنامه های اطالع رسانی در قالب های 
رادیویی، تلویزیونی، مجازی، چند رسانه ای 
و مکت��وب تالش دارد تا ش��ما زائ��ر عزیز با 
اطالعات و آگاهی بیشتری ره توشه بردارید 

و عازم این سفر مهم زندگی تان شوید.
با توج��ه به اینک��ه زمان اع��زام لحظه 
به لحظه نزدیک تر می ش��ود ش��اید دور از 
واقعیت نباشد که بگوییم این هفته آخرین 
و بیش��ترین تالش ها برای آگاهی و اطالع 
ش��ما زائران گرام��ی تا پیش از س��فر حج 
ص��ورت می گیرد، از برنامه های متنوع این 
هفته نهایت اس��تفاده را ببرید و بدانید که 
هر چه اطالعات و آگاهی ش��ما از مس��ائل، 
آموزشی، امنیتی، بهداشتی و فرهنگی این 
سفر بیشتر باشد از نظر معنوی نیز به همان 

نسبت بهره بیشتری خواهید برد. 
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نشریه خبری اطالع رسانی 
بعثـه  مقـام معظـم رهبـری

  دوره جدید سال چهاردهم
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 هفته حج گرامي باد  
معنویت
خودباوري
و اتحاد اسالمي
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پوستر هفته حج سال 1435 رونمایي شد
همزمان با نزدیک ش��دن ایام هفته حج، پوس��تر تبلیغاتي حج 
سال ۱۴۳۵ از سوي حوزه نمایندگي ولي فقیه در امور حج وزیارت 
رونمایي ش��د. پوس��تر هفته حج با هماهنگي تاکس��یراني استان 
تهران بوس��یله ۵۰۰۰ دستگاه تاکسي در س��طح شهر در معرض 
دید ش��هروندان تهراني قرار خواهد گرفت.براس��اس این گزارش، 
حوزه نمایندگ��ي ولي فقیه در امور حج و زیارت اس��امي روزهاي 
هفته حج سال ۱۳۹۳ را از پنج ش��نبه ۶ شهریورماه تا چهارشنبه 

۱۲ شهریور ماه اعالم کرد.

گزیده خبر

تأکیدسرپرست حجاج ایرانی 
برضرورت خدمتگزاري 

بیشتربه زائران
نماینده ولي فقی��ه در امور حج و زیارت 
وسرپرس��ت حجاج ایراني روز یکشنبه در 
همای��ش نظارت و بازرس��ي حج تمتع ۹۳ 
از نیروه��اي حوزه نظارت و بازرس��ي حج 
خواست با دقت و تامل و بصیرت کامل در دو 
حوزه »فرآیند اجراي صحیح عملیات حج« 
و »اجراي صحیح سیاس��ت ها« بر حس��ن 

اجراي برنامه هاي حج ۹۳ نظارت کنند.
وي افزود: سیاست ما در حوزه نظارت 
و بازرسي مچ گیري نیست. اگر اشکالي در 

امور دیده شد باید سریع برطرف شود.
سرپرس��ت حج��اج ایراني ب��ا تأکید 
ب��ر ض��رورت حف��ظ حرمت اش��خاص، 
کارگزاران حوزه نظارت و بازرسي حج را 
»امین مس��ئوالن حج و مردم« دانست و 
خواستار مشارکت فعال مجموعه یاوران 
حج��اج، ش��وراي فرهنگي و بازرس��ان 

افتخاري در امر نظارت و بازرسي شد.
وي اف��زود: کارگ��زاران ح��وزه نظارت 
و بازرس��ي ح��ج و زیارت وظیف��ه دارند با 
دقت، س��رعت عمل و اخالص از یک س��و 
»حق الناس« را رعایت کنند و از سوي دیگر 
با مراقبت و نظ��ارت بر عملکرد مجموعه و 
حس��ن انج��ام وظایف محول��ه، در هرچه 

باشکوه تر برگزار شدن حج تالش کنند.
نماینده ولي فقیه و سرپرست حجاج 
ایراني باتأکید بر ضرورت واکنش س��ریع 
براي برط��رف کردن نقای��ص در چرخه 
عملیات ح��ج، اب��راز امی��دواري کرد با 
تکمیل و شفاف س��ازي کلیه سیاست ها 
در حوزه ه��اي اجرای��ي و بازنگري در آن 

سیاست ها براي اجرا ابالغ شود.
وي افزود: درتصویب سیاست ها نباید 
منافع اشخاص لحاظ شود بلکه الزم است 
با توجه به واقعیت ها و حقایق موجود در 

عمل سیاست ها تدوین و تصویب گردد.
وی خاطر نش��ان س��اخت با توجه به 
نزدیک ب��ودن هفته ح��ج همایش هاي 
مختلف��ي در بعثه مق��ام معظم رهبري و 
سازمان حج وزیارت براي بررسي و مرور 
آخرین مراحل آماده س��ازي برنامه هاي 
مختل��ف اجرایي و فرهنگ��ي حج تمتع 
۹۳ برگزار مي شود و برنامه هاي فرهنگي 
متنوعي از سوي بعثه مقام معظم رهبري 
و سازمان حج و زیارت براي هفته حج در 

نظر گرفته شده است.

بعثه مقام معظم رهبري مدافع حقوق زائران است
حجت االسالم والمسلمين سيدعلي قاضي عسكر، نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت و سرپرست حجاج ايراني، 
عصر روز دوش�نبه در جمع زائران اعزامي اس�تان قم به حج تمتع با گراميداشت دهه كرامت به اهداف تشكيل جلسه 

آموزشي توجيهي زائران ايراني پرداخت و هدف اصلي آن را آگاهي زائران از مسائل روز حج و كشور عربستان دانست.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در جمع زائران قمي عنوان كرد:

  اعزام تمامي زائران حدود 1۷ سال طول خواهد كشید
سرپرست حجاج ایراني بیان داشت: مسؤوالن سعودي وعده داده اند 
با پایان یافتن طرح توسعه حرمین شریفین در دو سال آینده سهمیه ها 
افزایش خواهد یافت، اما با وجود افزایش س��همیه ها زمان اعزام تمامي 
زائران حدود ۱۷ سال طول خواهد کشید و این وضعیت براي بسیاري از 
زائران سخت و دشوار خواهد بود. نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت 
در ادامه سخنان خویش خطاب به زائران قمي، تصریح کرد: امروز قرعه 
به نام شما افتاده اس��ت پس این فرصت را قدر بدانید و با آگاهي کامل 
به این سفر بروید به گونه اي که در هنگام بازگشت روحتان از معنویت 

سرشار باشد و حسرت فرصت از دست داده را نخورید.
  بعثه مقام معظم رهبري مدافع حقوق زائران است

نماین��ده ولي فقیه در امور حج و زی��ارت تصریح کرد: زائران عزیز 
بدانند بعثه مقام معظم رهبري، مدافع حقوق آن هاست و از همه توان 
خ��ود براي دفاع از حقوق زائران اس��تفاده خواهد کرد تا حجي آرام و 

مطلوب را به جا آورند و کمتر با مشکل روبه رو شوند.
سرپرس��ت حجاج ایراني گفت: خوشبختانه در حج امسال کیفیت 
خدم��ات افزایش یافته اس��ت، البته یک نکته اي که زائ��ران عزیز باید 
بدانند این است که کیفیت هتل هاي مکه مکرمه و مدینه منوره در دو 
سال اخیر کمي تغییر داشته است و دلیل آن هم این است که تخریب ها 
در مدینه منوره گسترش یافته است به همین دلیل با کمبود اقامتگاه 
مواجه هستیم، اما با وجود همه این مشکالت تالش کرده ایم تا بهترین 

و با کیفیت ترین خدمات را به زائران عزیزمان ارائه کنیم.
سرپرست حجاج ایراني با اشاره به وضعیت طرح توسعه مسجد الحرام 
افزود: یکي از نکات دیگري که نیاز است تا زائران عزیز از آن مطلع باشند، 
وضعیت حمل و نقل زائران در شهر مکه مکرمه است که به دلیل گسترش 
طرح توسعه مسجدالحرام، محدوده خدمات حمل و نقلي محدودتر شده 
اس��ت، ممکن است زائران عزیز تارس��یدن به حرم ناچار باشند بخشي از 

مسافت را پیاده حرکت کنند، بنابراین باید قبل از سفر این آمادگي را داشته 
باشند. حجت االسالم و المسلمین قاضي عسکر ضمن تأکید بر افزایش 
کیفیت تغذیه در حج تصریح کرد: کیفیت غذا ها نسبت به سال هاي گذشته 
بهتر شده است، لیکن طبیعي است غذایي که براي جمعیت زیادي پخت 
مي ش��ود همچون غذایي که براي چند نفر پخته مي شود تفاوت دارد. اما 
بدانید این غذاها از بهترین مواد غذایي تهیه ش��ده و هیچ مشکلي در این 
زمینه وجود ندارد؛ ولي به دلیل ارائه خدمات همزمان به حدود ۶۵ هزار زائر 
در یک وعده غذایي این کیفیت گاهي فراز و فرود خواهد داشت، امیدواریم 

زائران در این زمینه تحمل بیشتري از خود نشان دهند.
  یك هزار اثر در حوزه حج تولید و منتشر شده است

نماین��ده ولي فقیه در امور حج و زیارت اظهار داش��ت: هم اینک حدود 
یکهزار اثر در حوزه حج تولید و منتشر شده است در حالي که سایر کشورها 
چنین تولیداتي را نداشته اند و تعداد تولیدات آن ها به کمتر از انگشتان یک 
دست مي رس��د. برخي از تولیدات و آثار حوزه نمایندگي ولي فقیه در امور 
حج وزیارت به زبان هاي مختلف ترجمه ش��ده و در اختیار س��ایر کشورها 
قرار گرفته است. سرپرست حجاج ایراني اظهار کرد: امروز همه نوع تولیدات 
فرهنگي و منشورات با هر سلیقه اي در پایگاه اطالع رساني بعثه مقام معظم 
رهبري قرار گرفته اس��ت و براي همگان قابل دسترسي است و عزیزان زائر 
مي توانند این آثار را به راحتي دریافت کنند. به تازگي نیز ۷۰۰ اثر به صورت 
نرم افزار موبایلي تولید شده که همه این ها در پایگاه اطالع رساني بعثه قرار 

دارد و مي توانید با مراجعه به این سایت از این آثار بهره بگیرید.
  حفظ حجاب براي بانوان زائر ضروري است

وي در پای��ان به بانوان زائر توصیه هایي ارائه کرد و افزود: بانوان براي 
زمان حضور در مسجدالحرام، مسجدالنبي و قبرستان بقیع برنامه ریزي 
کنند و تالش کنند، پوش��ش آن ها در سرزمین وحي براي دیگران الگو 
باشد. شما بانوان گرامي از حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( سرمشق بگیرید 

و با حجاب کامل خود این افتخار را براي خود و شیعه ثبت کنید.



3

دوره جدید - شماره     7
 10 شــهریور 1393
5 ذی القعــده   1435
1 September 2014

ستادهاي حج داراي فعالیت ۲4 ساعته خواهند بود
حمید محمدي معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان حج 
و زیارت در همایش اعضاي ستادهاي حج تمتع امسال بر لزوم انتقال 
و اشتراك تجربیات و دانش و اندوخته هاي علمي و عملي مدیریتي و 
اجرایي عملیات حج تأکید کرد.محمدي گفت: با هدف ایجاد فضایي 
براي اعزام بیش��تر زائران در صف انتظار براي اعزام به حج، نیروهاي 
ستادي ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.وي با بیان 
اینکه در عملیات حج ساعت کاري مشخص نداریم، افزود: ستادهاي 
حج داراي فعالیت ۲۴ س��اعته خواهند بود و همه اعضاي ستادها در 

ساعات غیر کاري نیز باید در حالت آماده باش باشند.

خبر
افزایش صددرصدی 
تأمین اقالم تدارکاتی 

حج امسال از ایران
رئیس سازمان حج و زیارت از افزایش 
س��همیه حج تا دو س��ال آین��ده پس از 
تکمیل طرح توس��عه مسجدالحرام خبر 
داد و اف��زود: در عملیات حج س��الجاری 
افزای��ش صددرص��دی در تأمی��ن اقالم 
تدارکاتی از داخل کش��ور انجام می گیرد 
و بخش��ی از میوه مصرف��ی زائران حج از 
داخل تأمین می ش��ود. سعید اوحدي در 
بازدید از مؤسس��ه فرهنگ��ي مطبوعاتي 
ای��ران، از فراهم ش��دن ام��کان ثبت نام 
جدید حج تمتع با افزایش سهمیه بعد از 

توسعه فضاي مسجدالحرام خبر داد.
وي با اع��الم این خبر گفت: از س��ال 
گذش��ته دولت عربستان به دلیل توسعه 
مس��جد الحرام، س��همیه اعزام زائران را 
۲۰ درص��د کاهش داده اس��ت. این طرح 
که دو س��ال ط��ول مي کش��د، در حال 
حاضر ظرفیت طواف در مس��جد الحرام 
را از ۴8 ه��زار نفر در س��اعت به ۳۹ هزار 
نف��ر در س��اعت کاهش داده اس��ت اما با 

پایان یافتن طرح، ای��ن ظرفیت به ۱۰۰ 
هزار نفر در ساعت افزایش خواهد یافت. 
وي افزود: براس��اس قول دولت عربستان 
مبني بر جبران کاه��ش ظرفیت پس از 
۲ س��ال آینده، امیدواریم شاهد افزایش 

اعزام زائران باشیم.
به گفته اوح��دي، در حال حاضر یک 
میلی��ون و ۵۰۰ هزار زائر براي حج تمتع 
ثب��ت نام کرده اند و امس��ال ۶۴ هزار نفر 
از ۱۴ شهریورماه براي مناسک حج اعزام 

مي شوند.
افزای��ش  از  همچنی��ن  اوح��دي 
صددرصدي تامین اقالم مورد نیاز تغذیه 
زائران نسبت به س��ال گذشته خبر داد و 
گفت: سال گذشته تعداد اقالم مورد نیاز 
تغذی��ه زائران ۲۲ قلم بود که امس��ال به 
۵۰ قلم رسیده اس��ت. همچنین امسال 
از جمله س��ال هایي اس��ت که میوه وارد 

کشور عربستان مي کنیم.

همه حجاج
مسافر ویژه هستند 

رییس سازمان حج و زیارت:

مهندس س��عید اوحدي، رییس س��ازمان ح��ج وزی��ارت در دیدار با 
مسئوالن شرکت هواپیمایي ماهان و پرسنل پروازهاي حج و عمره و عتبات 
هواپیمایي ماه��ان که با حضور نماینده ولي فقیه در ام��ور حج و زیارت و 
مدیرعامل هواپیمایي ماهان انجام گرفت، گفت: س��ال 8۱ که مسئولیت 
عملی��ات عمره را به عهده گرفتم، ش��رکت هواپیمایي ماه��ان با ۳ فروند 
هواپیما وارد چرخه خدمات رس��اني به عمره گزاران کشور شد و امروز که 
۱۲ س��ال از این همکاري مي گذرد، بخش قابل توجهي از پروازهاي حج، 

عمره و عتبات توسط این هواپیمایي انجام مي گیرد.
وي ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این نشست، افزود: بررسي تفاوت هاي 
خدمات در پرواز س��فرهاي زیارتي و مخاطبان آن در نشست یک روزه قابل 
انجام نیس��ت و الزم اس��ت براي ارائه خدمات به حجاج و زائران س��اعت ها 
نشست تخصصي در گروه هاي مجزا شامل خلبانان، مهمانداران و… برگزار 
و نحوه رفتار با زائران در طول پرواز بررسي شود. رئیس سازمان حج و زیارت 
ب��ا بیان اینکه در پروازها و در هواپیما دس��ته بن��دي و کالس هاي متفاوت 
براي خدمات دهي به مس��افران وجود دارد، اظهار داش��ت: امروز در حوزه 
هوانوردي در دسته بندي کالس ها خدمات به هر گروه باید رفتارشناسي و 
مخاطب شناس��ي شود و اگر یک مسافر ویژه در پرواز شما باشد، قطعاً رفتار 

مهمانداران و برخورد با وي متفاوت با سایر مسافران خواهد بود.
  همه مسافران پروازهاي حج مسافر ویژه هستند

اوحدي بیان کرد: تفاوت اساس��ي میان مس��افران سفرهاي زیارتي با 
مسافران دیگر س��فرها وجود دارد، در پروازهاي زیارتي همه زائران با یک 
هدف و یک مطالبه مشخص آمده اند و همه مسافران ویژه هستند و حتماً 

باید رفتار و برخورد با این مسافران متقاوت باشد.
وي ب��ا بی��ان اینکه یکي از نگاه ها به مس��افر در پروازها ن��گاه به عنوان 
فرصت اقتصادي است که سعي مي شود با رفتار مناسب، کترینگ، برنامه 
ریزي پروازها و کیفیت خدمات، رضایت مش��تري جلب شود، ادامه داد: ما 
به زائران س��فرهاي زیارتي باید به عنوان یک ارزش و سرمایه معنوي نگاه 
کنیم و خالصانه تالش کنیم تا دریابیم در این پرواز دو ساعت و نیمه چگونه 
مي توانی��م رضایت او را جلب کنیم و او را ب��راي یک ضیافت معنوي آماده 
کنیم. رئیس سازمان حج دربخشي از سخنانش به تخصصي شدن خدمات 
با توجه به گروه هاي مختلف در صنعت هوانوردي و جهانگردي اشاره کرد 
و افزود: امروز در صنعت جهانگردي تعریفي براي »گردش��گري زیارتي« 
وجود دارد و براي مس��افر زیارتي در صنعت توریسم آداب و رفتار مشخص 
تعریف ش��ده اس��ت. وي با بیان اینکه امروز در برخي کشورهاي مسلمان 
جهان در شرکت هاي هواپیمایي بخشي به عنوان دپارتمان زیارتي ایجاد 
شده است، گفت: نوع اخالق و رفتار با مسافران سفرهاي با اهداف مختلف 
متفاوت اس��ت، حتي سنین مسافرین نیز یکي از مواردي است که روي آن 

بحث مي شود. رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه در برخي کشورها 
مسافران از منزل و از طریق اینترنت صندلي و نوع غذاي خود در هواپیما را 
مشخص مي کنند، بیان کرد: بر اساس مخاطب شناسي باید نوع مجله اي 
که درهواپیما براي زائران قرار داده مي ش��ود متفاوت باش��د و مطالبي در 
خصوص حج و عمره و س��فرهاي زیارتي در آن درج ش��ده باش��د و حتي 

پوشش مهمانداران در این سفرها متفاوت باشد.
وي خدمات در حوزه پرواز را بخشي از صنایع خدماتي دانست و گفت: 
در صنایع خدماتي مانند فعالیت شما در شرکت هاي هواپیمایي، مشتري 
و مخاطب در فرآیند تولید ش��ما که همان ارائه خدمات است، حضور دارد 
و مي بین��د که کترینگ را چگونه ارائه مي کنید، در تأخیرها چگونه عمل و 

چگونه اطالع رساني مي کنید.
رئیس سازمان حج بر لزوم مخاطب شناسي در حوزه پروازهاي زیارتي 
تأکی��د کرد و گفت: در این خصوص باید کارگروه هاي تخصصي تش��کیل 
ش��ود و از نظرات اس��اتید فن در حوزه هاي روانشناسي و مخاطب شناسي 
بهره جویي ش��ود. وي تأکید کرد: هرچه در این مس��یر در اطالع رس��اني 
و آموزش س��رمایه گذاري کنی��م، توانایي ما افزونتر خواهد ش��د و هرچه 

شناخت ما بیشتر باشد، در برخورد با مشکالت آماده تر خواهیم بود.
وي ب��ا بیان اینکه بخش اعظم خدمات س��ازمان حج به زائران از لحظه 
سوار ش��دن اتوبوس در فرودگاه هاي عربستان براي عزیمت به هتل هاي 
مدینه و مکه آغاز مي ش��ود، گفت: دروازه ارائ��ه خدمات به حجاج و زائران 
از فرودگاه هاي کش��ور و در هواپیما است و این دروازه خدمات محل اولیه 

قضاوت زائران در خصوص ارائه خدمات به آنان خواهد بود.
در عملیات حج س��الجاري ۶۴ هزار ایراني از ۱۹ ایستگاه پروازي کشور 
عازم س��رزمین وحي مي ش��وند.نیمي از پروازهاي رفت و برگشت حجاج 
ایراني توس��ط دو شرکت هواپیمایي ایران ایر و ماهان و نیمي دیگر توسط 
ش��رکت هواپیمایي س��عودي انجام مي گیرد. اولین گروه از زائران ایراني 

بیت اهلل الحرام ۱۴ شهریورماه به عربستان اعزام مي شوند.
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روادید همه حجاج ایراني ۵ روزه صادر مي شود
مشاور عالي رییس سازمان حج و زیارت:

مش��اور عالي رییس س��ازمان حج و زیارت تأخیر در صدور 
روادید زائران حج تمتع را به س��بب مشکالت نرم افزاري جدید 
ارائه شده از س��وي وزارت خارجه عربستان عنوان کرد و گفت: 
مسؤوالن سعودي متعهد شده اند که روادید همه حجاج ایراني 

را ۵ روزه صادر کنند.
ناصر خدرنژاد، مش��اور عالي رییس س��ازمان حج و زیارت با 
بیان اینکه پیگیر روند صدور روادید زائران حج تمتع هس��تیم، 
مش��کالت نرم اف��زاري جدیدي ک��ه از س��وي وزارت خارجه 

عربستان ارائه شده است را عامل این تأخیر کوتاه عنوان کرد.
وي افزود: مسؤوالن عربستاني دو روز پیش اعالم کردند که 
مش��کل نرم افزاري حل شده اس��ت و صدور روادید را از فرداي 

آن روز آغاز مي کنیم، اما گویا روز گذشته این برنامه نرم افزاري 
دچار خطا شده بود که اشکاالت را براي وزارت خارجه کشورشان 

ارسال کرده اند تا ظرف مدت امروز و فردا حل شود.
مشاور عالي رییس س��ازمان حج و زیارت اعالم زمان دقیق 
صدور روادید زائران را منوط به رفع مشکالت نرم افزاري جدید 
دانست و خاطرنشان کرد: در حال پیگیري این مشکل هستیم 

و امیدواریم که به زودي رفع شود.
وي با بیان اینکه دو کنسولگري عربستان سعودي در تهران 
و مشهد، ویزاي زائران ایراني حج تمتع را صادر مي کنند، گفت: 
براس��اس ادعایي که مسؤوالن عربستاني داشته اند، ۵ تا ۶ روزه 

ویزاي همه زائران صادر مي شود.

  مدت زمان حضور برخي زائران در مدینه ۸ روزه شد
مشاور عالي رییس سازمان حج و زیارت با اشاره به خبري که 
ب��ه نقل از نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت درباره افزایش 
مدت زمان حضور زائران در مدینه منوره منعکس ش��ده بود نیز 
گفت: مدت زمان حضور برخي زائ��ران در مدینه منوره 8 روزه 
ش��ده اس��ت، امیدواریم زائران در این مدت از اماکن مقدس و 

معنوي این شهر بیشتر بهره بگیرند.
وي در این زمینه توضیح داد: برخي از کاروانها به سبب زمان 
پرواز از فرودگاه جده و نوع برنامه ریزي که براي حضور آنان در 
مکه مکرمه تنظیم ش��ده است، تنها یک روز بیشتر یعني 8 روز 

در مدینه حضور خواهند داشت.

آیا حضور شرکتهاي اسرائیلي درحج واقعیت دارد؟
مقامات سعودي خبر کمک گرفتن از شرکتهاي اسرائیلي متخصص در 
ساخت شهرك هاي صهیونیست نش��ین در مناطق اشغالي براي تسهیل و 
سازماندهي موسم حج امسال را تکذیب کردند.این واکنش در پي اخبار رسانه 
اي از منابع ناش��ناس صورت گرفت که ادعا کرده بودند وزارت حج عربستان 
مدیریت برخي از اعمال موس��م حج امسال را به یک شرکت خارجي موکول 
کرده است که با رژیم صهیونیستي در ساخت شهرکهاي صهیونیست نشین 
همکاري مي کند.وزارت حج عربستان تأکید کرد: در موسم حج امسال هیچ 
تغییري نسبت به موسم هاي گذشته از نظر کادرهاي اجرایي و مدیریتي چه 
در مکه مکرمه، یا مشاعر مقدسه و یا مدینه منوره ایجاد نشده است و به طور 

۱۰۰ درصد بر شرکتهاي سعودي تکیه مي شود.

مدیرکل برنامه ریزي پذیرش و اعزام سازمان حج:

پروازهاي حج از فرودگاه امام خمیني)ره( قطعي شد
مدیرکل برنامه ریزي پذیرش و اعزام س��ازمان حج و زی��ارت از قطعي بودن پروازهاي حج 

تمتع ۹۳ از فرودگاه امام خمیني )ره( خبر داد.
حس��ن س��رخوش، مدیرکل برنامه ریزي پذیرش و اعزام س��ازمان حج و زیارت با اشاره به 
خبرهای��ي که درباره عدم انجام پروازهاي ح��ج تمتع ۹۳ از فرودگاه امام خمیني )ره( حکایت 

مي کند، از قطعي بودن این پروازها خبر داد.
وي با بیان اینکه زائران ش��ش استان قم، لرستان، سمنان، البرز، قزوین و تهران از فرودگاه 
ام��ام خمیني )ره( به عربس��تان اعزام مي ش��وند، افزود:  در یک بازدی��د میداني همه مدیران 
کاروان هاي ش��ش اس��تان نامبرده در فرودگاه امام خمیني )ره( حض��ور یافته و از روند اعزام 

زائران مطلع مي شوند.
ب��ه گفته مدیرکل برنامه ریزي پذیرش و اعزام س��ازمان حج و زی��ارت، اعزام زائران ایراني 
حج تمتع از ۱۹ ایس��تگاه پروازي کش��ور انجام مي گیرد که نخستین گروه ۱۴ شهریور ماه به 

سرزمین وحي اعزام مي شوند.

اعزام نخستین گروه از عوامل اجرایي حج امسال، ۱۰ شهریور ماه رأس ساعت ۳:۳۰ دقیقه 
بامداد انجام مي گیرد و نخستین گروه از زائران نیز ۱۴ شهریور ماه ساعت 8:۲۰ دقیقه صبح با 

پرواز ماهان به سرزمین وحي اعزام مي شوند.
۵۰ درصد پروازها از س��وي ش��رکت هواپیمایي س��عودي، ۲۵ درصد از س��وي ش��رکت 
هواپیمایي ایران ایر و ۲۵ درصد از س��وي شرکت هواپیمایي ماهان انجام مي شود و ۵۰ درصد 

زائران مدینه قبل و ۵۰ درصد نیز مدینه بعد هستند.
اعزام زائران مدینه قبل از ۱۴ شهریورماه شروع مي شود و تا ۳۰ شهریورماه ادامه دارد و اعزام 

زائران مدینه بعد نیز از ۲۵ شهریورماه شروع مي شود که تا ۶ مهرماه ادامه خواهد داشت.
در مجم��وع ۱۹۰ عملیات پرواز براي انتقال رفت و برگش��ت ۶۴ هزار زائر و عوامل اجرایي 
به س��رزمین وحي و جمهوري اس��المي ایران صورت مي گیرد؛ تمامي پروازهاي زائران مدینه 
قبل به فرودگاه مدینه و خروج آنان از فرودگاه جده اس��ت و پروازهاي زائران مدینه بعد نیز به 

فرودگاه جده انجام مي شود.
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اجراي تدابیر پیشگیرانه درباره حجاج
عبدالس��الم نور ولي مدیرکل امور بهداشت منطقه مکه مکرمه 
ب��ر ضرورت اجراي تدابیر و اقدامات پیش��گیرانه درباره افرادي که 
براي اداي فریضه حج تمتع به س��رزمین وحي مش��رف مي شوند، 
تأکید کرد تا از ورود هرگونه بیم��اري واگیردار و ابتالي حجاج به 
آن جلوگیري شود. وي از تالشهاي مضاعف براي به کارگیري تمام 
خدم��ات در راس��تاي خدمت به حجاج تأکید ک��رد و گفت: حفظ 
س��المتي حجاج از مهمترین اولویت ها براي اداي آس��ان و راحت 
مناس��ک حج به ش��مار مي رود و تدابیر پیش��گیرانه از ابتداي ماه 

ذي القعده آغاز مي شود.

مننژیت چیست؟
راه های مقابله با آن چگونه است؟
كساني كه به حج مشرف مي شوند بيشتر از ديگر افراد جامعه با بيماري مننژيت يا واكسن  بخش

مننژيت آش�نا هس�تند به اين دليل كه در كشور ما استفاده از واكس�ن اين بيماري براي اول
س�فرهاي زيارتي الزامي اس�ت. با اين حال حتي اغلب افرادي كه ملزم به اس�تفاده از اين 
واكس�ن هس�تند از كم و كيف و عالئم ابتال به آن بي اطالعند يا بهتر بگوييم بيش�تر اف�راد نام بيماري 
مننژيت را شنيده اند، اما بدرستي نمي دانند كه اين بيماري چيست. اين بيماري واگيردار به محض ورود 
به سيستم بدني فرد، مي تواند بر مخاط مغز يا نخاع تأثير بگذارد و منجر به عفونت خون و ذات الريه و در 
  نهايت مرگ يك نفر از هر ۱۰ مبتال شود.  اينكه اين بيماري چيست و چگونه سيستم ايمني بدن را درگير 
مي كند، س�ؤاالتي است كه دكتر داوود يادگاري متخصص بيماري هاي عفوني و رئيس مركز تحقيقاتي 

بيماري هاي عفوني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، به آن پاسخ داده است كه در زير مي خوانيد.

بیماری ای كه الزم است حجاج درباره آن اطالعات داشته باشند

ابت�دا درب�اره بيماري مننژي�ت توضي�ح دهيد. اين 
ميكروب به چه شكل بر بدن تأثير مي گذارد؟

مننژیت به س��ه نوع باکتریایي، ویروس��ي و قارچي تقسیم 
مي شود، که نوع باکتریایي آن بسیار خطرناك است و مي تواند 
کش��نده باش��د. به طوري که وقتي باکتري وارد خون مي  شود، 
باعث تخریب دیواره عروق خوني ش��ده و موجب خونریزي در 
پوس��ت و اعضاي داخلي مي ش��ود. این نوع مننژیت، در کمتر 
از چند س��اعت فرد را از پ��ا درمي آورد. در موارد غیرکش��نده، 
معلولیت دائمي مي دهد و شامل قطع عضو یا زخم شدید است. 
ب��ه طور کلي مننژی��ت التهاب پرده هایي اس��ت که مغز و نخاع 
را مي پوش��اند. این بیماري معموالً در اثر عفونت هاي ویروسي 
و باکتر یای��ي ایجاد مي ش��ود. اینکه مننژیت ناش��ي از ویروس 
اس��ت یا باکتري، در ش��رایط درمان اثر گذار است. به طوري که 
مننژیت ویروس��ي خفیف تر و نیازي به درمان ندارد اما مننژیت 
باکتریایي شدید تر است و ممکن است به آسیب مغزي، از دست 

دادن ش��نوایي یا اختالالت یادگیري بینجامد. این بیماري در 
همه س��نین دیده مي شود، ولي در س��نین زیر ۲ سال و باالي 
۶۰ س��ال ش��دید تر بروز مي کند. مننژیت منگوکوکي یکي از 
بیماري هایي است که به سرعت انتشار یافته و از درصد آلودگي 
باالیي برخوردار است و ما به صورت اپیدمي سال هاي قدیم این 
بیماري را در ایران تجربه کرده ایم، اما خوشبختانه سال هاست 
به دلی��ل وجود واکسیناس��یون مواردي دیگ��ر از این بیماري 
دیده نشده اس��ت. بنابراین بیشترین توصیه استفاده از واکسن 
مننژیت زماني اس��ت که افراد قرار اس��ت در اجتماعات بزرگ 

حاضر شوند.
بيم�اري مننژيت با چه عالئمي خود را ظاهر مي كند و 

فرد مبتال را دچار چه عوارضي خواهد كرد؟
تب ناگهاني و ش��دید، س��ردرد، خشک ش��دن گردن، درد، 
خستگي، بثورات و لکه هاي ارغواني رنگ روي بازو و پا ها و تهوع 
و تغیی��ر در وضعیت ذهني از عالئمي اس��ت که در فرد مبتال به 

انواع مننژیت ها ممکن است ظاهر شود.
بیم��اري مننژی��ت منگوکوک��ي از جمل��ه بیماري ه��اي 
سریع االثري است که مي تواند در عرض ۲۴ یا ۴8 ساعت بیمار 
را به کما ببرد و دچار عوارض کري، کوري، اختالالت هشیاري 
و عق��ب ماندگي ذهن��ي کند، این نوع مننژیت برخالف س��ایر 
مننژیت ها خطر انتش��ار به دیگران را دارد و اهمیت بهداش��تي 
پیدا مي کند. خوش��بختانه این نوع مننژیت سال ها در بسیاري 
از کش��ورهاي دنیا در قال��ب برنامه هاي پیش��گیرانه به کنترل 
درآمده اس��ت. معم��والً این نوع از مننژیت ها با تب، اس��تفراغ، 
س��فتي گردن به صورت ناگهاني شروع مي ش��ود و بعد ممکن 
اس��ت با ضایعات پوس��تي یک تا دو میلیمتري بنفش رنگ در 
تنه و اندام ها ظاهر شود که نشاندهنده ابتال به بیماري مننژیت 

منگوکوکي است.
راه انتقال و انتشار اين نوع مننژيت چيست؟

ترشحات تنفسي بزاق و گلو اصلي ترین راه انتقال این بیماري 
است و یکي از ویژگي هاي این نوع مننژیت این است که افرادي 
که در معرض تماس با این بیماران هستند مي توانند حامل این 
میکروب باش��ند. افراد خانواده و اطرافیان فرد مبتال به مننژیت 
۱۲۰۰ برابِر خ��ود فرد مبتال به این بیم��اري در معرض حامل 
بودن این میکروب قرار دارند. وقتي شانس حاملي این میکروب 
در گلو باال برود شانس انتشار آن نیز بسیار باال مي رود. بنابراین 
افرادي که درتماس با این نوع مننژیت ها هس��تند، ممکن است 
در یک هفته اول دچار عالئم بش��وند. براین اساس این مننژیت 
از اهمیت بهداش��تي خاص برخوردار اس��ت. در کش��ور ما، در 
نقاطي که تراکم وجود دارد احتمال بروز و انتشار این میکروب 
بیشتر اس��ت. به عنوان مثال پادگان هاي نظامي، خوابگاه هاي 
دانش��جویي و مراس��م حج از جمله جوامعي هستند که توسط 
این میکروب تهدید مي ش��وند. خوشبختانه در کشور تقریباً در 
این سه گروه تدابیر پیشگیرانه سال هاست به اجرا درآمده است 
و افرادي که به حج مي روند یا قرار اس��ت دوره خدمت سربازي 
را بگذرانند واکسینه مي شوند، به طوري که این واکسیناسیون 
موفقیت خوبي به همراه داش��ته اس��ت و توانس��ته سال ها این 

بیماري را در کشور به کنترل درآورد.

مدیر موفق کاروان:

سهراب جلیلي از مدیران موفق کاروان حج در آذربایجان غربي با اشاره به در پیش 
بودن ایام حج تمتع ۹۳ برنامه ه��اي فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري براي زائران را 

غني و بسیار کارآمد توصیف کرد.
جلیلي با اش��اره به اینکه دوره هاي آموزش��ي از اردیبهش��ت ماه آغاز شده است، 
یادآور شد: بیشتر زائران حج تمتع امسال از سني باالي ۶۰ سال برخوردار هستند که 

در این زمینه مناسب است سي دي هاي آموزشي را مرتب مشاهده کنند.
وي همچنین به زائران پیش��نهاد کرد که به وس��یله پزشک کاروان و متخصصان 
مختلف معاینه ش��وند و با توجه به پیاده روي حداقل ۵ کیلومتري منا و رمي جمرات، 

تا فرا رس��یدن موس��م حج، پیاده روي را در اولویت فعالیت هاي روزانه خود قرار دهند. این مدیر موفق کاروان حج مهمترین 
عامل موفقیت زائر در حج را به جا آوردن اعمال آن به طور صحیح دانست و در این زمینه نیز به زائران توصیه کرد که با شرکت 

منظم در کالسهاي آموزشي از سخنان مدیر و روحاني کاروان به خوبي استفاده کنند.

زائران حج تمتع پیاده روي روزانه را فراموش نكنند
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معاون اداره کل حراس��ت س��ازمان حج و زیارت در همایش 
متمرکز آموزش��ي زائران تهراني حج تمتع بر احترام به مقررات 
و قوانین کش��ور میزبان از سوي زائران ایراني تأکید کرد و اظهار 
داشت: در صورت کش��ف مواد مخدر از زائران در فرودگاه هاي 
کش��ور هیچگونه چشم پوشي صورت نمي گیرد و قطعاً از اعزام 

آنان جلوگیري بعمل خواهد آمد.
آقاي بیات معاون اداره کل حراس��ت س��ازمان حج و زیارت 
در همایش متمرکز آموزش��ي زائران حج تمتع اس��تان تهران 
گفت: زائران پیش از اعزام به سفر نوراني حج بخش »امنیت در 
سفر« مربوط به کتاب »سفر به سرزمین نور« که در میان زائران 

تمامي کاروان ها توزیع شده را مطالعه نمایند.
وي با بیان اینکه زائران در مکان هاي شلوغ از جمله میقات ها، 
هتل ها، مش��اعر، خیابان ها و هنگام طواف مراقب باشند تا مورد 
س��رقت قرار نگیرند، افزود: زائران عزیز هنگام عبور از خیابان ها 
حتماً از محل خط کشي عابر پیاده عبور کنند، در غیر اینصورت 

به هنگام بروز تصادف، زائران مقصر شناخته مي شوند.
معاون اداره کل حراس��ت س��ازمان حج و زی��ارت به زائران 
تأکید کرد: در طول سفر به سرزمین وحي از حضور در نزاع هاي 

خیاباني، تجمعات زائران دیگر کشورها جداً خودداري کنند.

  كشف مواد مخدر به هر میزان مانع سفر به حج خواهد شد
وي تصریح کرد: کش��ف مواد مخدر ب��ه هر میزان در مبادي 
خروجي کشور و فرودگاه ها قطعاً مانع سفر زائران خواهد شد و 
در این خصوص هیچگونه چش��م پوشي صورت نخواهد گرفت 
و کش��ف موادمخدر از زائران در عربستان براساس مقررات آن 
کش��ور بازداش��ت هاي طویل المدت و مجازات هاي س��خت را 

به دنبال خواهد داشت.
معاون اداره کل حراس��ت س��ازمان حج و زی��ارت به زائران 
توصیه کرد: در فرودگاه ها از دریافت بار دیگر زائران بدلیل اینکه 
ممکن است اشیاي ممنوعه و یا مواد مخدر در آن جاسازي شده 
باش��د جداً خودداري کنند، بدلیل اینکه در صورت کش��ف این 

موارد، کسي که بار همراه وي بوده مقصر شناخته مي شود.
این مقام مس��ئول در س��ازمان حج و زیارت به زائران گفت: 
طبق مقررات عربستان دویدن در حرمها، فریاد زدن و بلند صدا 
کردن افراد ممنوع اس��ت و همچنین برداش��تن هرگونه شیئي 
از روي زمی��ن به هن��گام طواف خانه خدا ک��ه متعلق به آن فرد 
نیست، برداشتن مال غیر تلقي شده و موجب دستگیري زائران 

خواهد شد.

  كفش هاي خود را داخل جاكفشي قرار دهید
وي ب��ه زائران حج توصیه کرد: زائ��ران حتماً هنگام ورود به 
حرمها کف��ش خود را داخل کیس��ه هاي مخصوص کفش قرار 
داده و از در دس��ت گرفتن کفش ها جداً خودداري کنند بدلیل 
اینک��ه در فرهنگ اعراب بلند کردن کف��ش به طرف افراد جزء 
بزرگترین توهین ها محس��وب مي شود که توجه نکردن به این 
م��وارد بعضاً هنگام زیارت مرقد ش��ریف پیامب��ر )ص( موجب 

دستگیري زائران شده است.
وي ب��ه زائ��ران تأکید ک��رد: در طول س��فر معن��وي حج از 
عکس��برداري و فیلمبرداري در حرم ها و مساجد و مراکز اداري 
عربستان و جاهایي که عکسبرداري از آن ممنوع است، خودداري 
کنند و همچنین از بحث و جدل با مأمورین کشور میزبان مستقر 

در حرمها و قبرستان مقدس بقیع جداً خودداري نمایند.
معاون اداره کل حراست سازمان حج و زیارت در این همایش 

بر رعایت و احترام به قوانین و مقررات کش��ور میزبان از س��وي 
زائران ایراني تأکید کرد و ادامه داد: اگر احیاناً با رعایت تمام موارد 
الزم زائري دستگیر شد، درخواست کند تا نماینده کشورمان در 
آنجا حضور پیدا کند و همچنین زائران از امضاء کردن برگه هایي 
که از محتواي آن مطلع نیستند بدون حضور نماینده سازمان در 

بیمارستان ها و یا بازداشتگاه ها جداً پرهیز نمایند.
وي حضور زائران در حج را در راستاي حفظ و تحکیم وحدت 
میان مس��لمانان دانس��ت و گفت: زائران دقت داشته باشند در 
این سفر با رفتار و گفتارش��ان به مقدسات دیگر فرق و مذاهب 

اسالمي توهین نکنند.

تعرفه های همراه اول اعالم شد
در ایام حج امس��ال، تماس حجاج با س��یم کارت هاي همراه اول به 
مقصد ایران و کشور عربس��تان دقیقه اي ۶۰۰ تومان، دریافت تماس 
دقیقه اي ۷۰۰ تومان و ارس��ال هر پیام��ک ۲۰۰ تومان هزینه خواهد 
داش��ت.این طرح از ابتداي ش��هریور امس��ال آغاز مي ش��ود و تا پایان 
مهرماه ادامه خواهد داش��ت. همچنین همراه اول اعالم کرد: دریافت 
رایگان پیامک و امکان انتقال ش��ارژ آسان از مزایاي این سیم کارت ها 
اس��ت. اپراتور اول با تأکید بر اینکه برخالف ش��ایعات موجود، روشن 
کردن تلفن همراه در کش��ور عربس��تان هزینه اي ندارد، بیان داشته 
حج��اج مي توانند اطالعات تعرفه اي رومینگ بی��ن الملل را از طریق 

پرتال همراه اول و سامانه پیامکي 8۰۷۰ دریافت کنند.

توصیه هایي كه حجاج باید جدي بگیرند
معاون اداره كل حراست سازمان حج و زیارت:

توصیه های یک مدیرکاروان موفق به زائران 

علیرض��ا مجیدزاده از مدیران موفق کاروان حج در اس��تان اردبیل  با اش��اره به در 
پیش بودن موسم حج ۹۳ براي ارتقاي سطح آموزشي زائران، کاربرد وسایل دیداري را 

به جاي مباحث شنیداري پیشنهاد کرد..
وي با بیان اینکه با پیشرفت علم، آموزش از سطح شنیداري به سمت دیداري پیش 
مي رود، گفت: با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد زائران بیسواد هستند؛ تراکت، روزنامه 

و مقاله آموزشي جوابگوي این افراد نیست.
ای��ن مدیرموفق کاروان حج اس��تفاده از ماکت و برنامه هاي آموزش��ي تصویري که 
از طریق پروژکتور بر روي پرده س��فید منعکس ش��ود را توصیه ک��رد و افزود: آموزش 

تصویري براي زائران کاربرد بیشتري دارد و وسایل دیداري بهتر از روش سخنراني جواب مي دهد.
وي همچنین حضور مس��تمر و منظم در کالس هاي آموزش��ي را به زائران توصیه کرد و از مدیران خواست تمام هم و غم 

خود را براي آموزش این افراد به کار گیرند تا با آرامش رواني به سفر معنوي زیارت خانه خدا مشرف شوند.

به كارگیری وسایل آموزشی دیداري برای زائران
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ثواب نماز جماعت در مسجد
امام صادق علیه السالم مي فرماید: »َمن َمشی ِالی َمسِجد َیطُلُب فیِه 

الَجماَعة کاَن لَُه بُِکِلّ ُخُطَوة َسبعوَن اَلَف َحَسَنًة،...«
کسي که براي نماز جماعت به سوي مسجد مي رود، در برابر هر قدمي که 
بر مي دارد، خداوند هفتاد هزار حسنه به وي پاداش مي دهد... در بعضي 
از روایات فضیلت هر نماز جماعت با بیست و پنج نماز غیر جماعت برابر 
شمرده شده است. فردي خدمت پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله رسید 
، من نابینایم؛ گاه صداي اذان را مي شنوم ولي  و عرض کرد: یا رسول اهللهّ
کسي را  ندارم که مرا به نماز جماعت بیاورد. حضرت فرمود: از منزلت 

به مسجد طنابي ببند و در نماز جماعت حاضر شو.

آنچه رعایت آن در نماز هاي جماعت 
مسجدالحرام الزم است

حضور در مسجدالحرام هنگام برگزاري نمازهاي جماعت، آدابي 
دارد که زائران خانه خدا و عمره گزاران ایراني در مدت کوتاهي که در 

مکه مکرمه اقامت دارند، باید آنها را رعایت کنند.
زائران ایراني همگام با سایر حجاج جهان اسالم روزانه در پنج نوبت 
در مسجدالحرام و مس��جدالنبي براي شرکت در نمازهاي جماعت 
حضور مي یابند. برابر روایات و احادیث رس��یده از ائمه اطهار )ع( هر 
نماز در مسجدالحرام، برابر بلکه افضل از صد هزار نماز در سایر مساجد 
است و عالوه بر آن، خواندن یک نماز واجب )یومیه( در مسجدالحرام، 
موجب قبولي نمازهایي مي شود که زائر از اول عمرش خوانده یا پس از 
آن خواهد خواند. قبولي نماز، یکي از ویژگي هاي نماز در مسجدالحرام 
است و طبق روایات، اگر نماز قبول شود، سایر عبادات نیز مورد قبول 
حضرت حق خواهد شد و اگر نماز مشکل داشته باشد، بقیه عبادات نیز 

دچار مشکل خواهد شد.
  آنچه رعایت آن در نماز هاي جماعت سفارش مي شود

۱.نمازي که به جماعت خوانده شود: در مورد اقامه نماز جماعت در 
مسجدالحرام، فتاواي مختلفي نقل شده است و بسیاري از فقها، مثل 
حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبري، شرکت در جماعت را توصیه 
مي کنند، اما اگر کس��ي تردید داشته باشد، مي تواند در فاصله اذان و 
اقامه � که فرصت مناسبي هست � نمازش را بخواند و طبق فتواي علما 
که اگر کسي نمازش را به فرادا خوانده باشد و بعد از آن جماعت برگزار 
ش��ود، مستحب است   همان نماز را به جماعت بخواند، دوباره در نماز 
جماعت شرکت کرده و فضیلت نماز جماعت را، که مأمومین فراواني 

دارد و قطعاً ثواب آن زیاد است، درك کند.

۲.نماز پش��ت سر امام: برخي از فقها بر این فتوا نظر دارند که نماز 
باید در قسمتي که پشت سر امام باشد، خوانده شود. بنابراین الزم است 
نمازگزاران توجه کنند که امام جماعت مسجدالحرام در نمازهاي ظهر 
و نماز جمعه، مقابل حجراالسود و در قسمت مسقف مي ایستد. با این 
وصف، ایستادن در کف مسجدالحرام، جلو تر از امام است و باید حتماً 
نقطه اي انتخاب ش��ود که پشت سر امام جماعت باشد. البته در سایر 
نماز ها، امام جماعت در قسمت مقام ابراهیم )پشت مقام یا بین مقام و 
خانه خدا( مي ایستد. بنابراین الزم است تا نمازگزاران بر اساس فتواي 

مرجع تقلید خود، محل نماز خواندنشان را انتخاب کنند.
۳.سجده بر سنگفرش مسجدالحرام: بنا بر فتواي فقها، در جایي 
که تقیه نباشد، نمازگزار حتماً باید بر چیزي سجده کند که سجده 
بر آن صحیح است. در تمام قسمت هاي مسجدالحرام، امکان سجده 
بر س��نگ وجود دارد؛ بنابراین آوردن مهر و سایر اشیاء حتماً اشکال 
دارد و موجب وهن تشیع مي شود که زائران ایراني، حتماً باید به این 

نکته توجه کنند.
۴.تنظی��م صفوف و انتظار براي آغاز نماز: از مواردي که در ش��رع 
مقدس اس��الم بر آن تأکید ش��ده و متأس��فانه از آن غفلت مي شود، 
منظم کردن صفوف است. در صف نماز، منتظر ماندن براي آغاز نماز 
جماعت، فضیلت فراواني دارد و اهل س��نت، اهتمام زیادي به منظم 
بودن صفوف دارند. بنابراین، الزم اس��ت زائران به این امر مهم توجه 

ویژه اي داشته باشند.
۵.ج��اي مناس��ب براي نم��از: نمازگ��زاران بای��د در عزیمت به 
مسجدالحرام، ش��تاب کنند؛ زیرا برخي درهاي مسجد، قبل از نماز 

بسته مي ش��ود و علت آن، ظرفیت کم مسجد به خاطر اجراي طرح 
توسعه است. اگر زائران با تأخیر به مسجد بروند، باید در طبقات باال جا 
بگیرند که دو دستگاه پله برقي، واقع در بیرون مسجد در قسمت صفا 
و باب عبدالعزیز تا آخرین لحظات، زائران را به طبقات باال مي برد. البته 

امکان رفتن خانم ها به طبقه سوم وجود ندارد.
در کنار باب فهد نیز زیرزمیني وجود دارد که قسمت انتهایي آن به 
داخل مسجدالحرام باز است. درب قسمت زیرزمین، همیشه باز است 
و مناسب اس��ت براي رفتن به داخل مسجد، هنگامي که در ها بسته 

مي شود، از این مسیر استفاده شود.
اطراف خانه خدا همیشه براي مردان خلوت است؛ زیرا نیم ساعت 
قبل از نماز، خانم ها را از قس��مت غیرمس��قف خارج مي کنند و جاي 
خالي زیاد مي شود. بنابراین اگر آقایان بتوانند به داخل مسجد بروند، 
ممکن اس��ت حتي در مقابل حجراالسود، جاي مناسبي پیدا کنند. 
البته این توصیه شامل نماز جمعه و نماز ظهر نمي شود؛ زیرا همانطور 
که اشاره شد، امام جماعت زیر سقف مي ایستد و پشت سر مأمومین 

قرار خواهد گرفت.
  آنچه شایسته  است از آن پرهیز شود

مواردي مشاهده مي شود که براي توهین به شیعیان، بهانه دست 
دشمنان بدخواه مي دهد. بنابراین الزم است در این زمینه دقت شود. 

این موارد، عبارتند از:
۱.ترك مس��جدالحرام هنگام برگزاري نمازهاي جماعت: گاهي 
دیده مي ش��ود که زائران، قبل از نماز از مس��جد خارج مي شوند. این 
اقدام بس��یار مذموم اس��ت و عالوه بر اینکه فضیلت نماز اول وقت در 
مسجدالحرام را از دست مي دهند، بهانه به دست دشمنان مي دهند تا 

نسبت به هتاکي علیه شیعیان اقدام کنند.
جالب آنکه بعضي از زائران، »خسرالدنیا واآلخرة« مي شوند. آنهایي 
که از مسجد خارج مي شوند، حتي ممکن است نتوانند به هتل محل 
اقامت خود برگردند؛ زیرا نیم ساعت قبل از نماز، اتوبوس ها متوقف شده 
و از حمل و نقل مسافران خودداري مي کنند. در این صورت، زائران هم 
از نماز اول وقت جماعت در مسجدالحرام بازمي مانند و هم به استراحت 
نمي رسند. در این خصوص، تأکید مي شود که زائران اگر قصد خروج 
از حرم را دارند، دست کم نیم ساعت قبل از اذان، مسجدالحرام را ترك 

کنند تا حساسیت آن کاهش یابد.
۲.ترك نماز فرادا هنگام برگزاري نماز جماعت: گاهي دیده مي شود 
همزمان با اقامه نماز جماعت و برخالق بقیه مردم، افرادي نمازشان را 
به صورت فردي مي خوانند. این حرکت، به ش��دت ناپسند است و از 

انجام آن حتماً باید پرهیز شود.
۳.تردد در بین صفوف نمازگزاران: هنگامي که نماز جماعت اقامه 
مي شود باید در آن ش��رکت کرد و تردد بین صفوف، عمل ناپسندي 

است که از آن باید پرهیز کرد.
۴.زود ت��ر از ام��ام حرکت ک��ردن: با توج��ه به اینک��ه نماز ها در 
مسجدالحرام طوالني است و قیام بعد از رکوع و جلوس بین سجدتین 
نیز طوالني است، گاهي زائرین از سر عادت همیشگي، این قیام و قعود 
را س��ریع تر انجام مي دهند. بنابراین زود تر از امام به سجده مي روند و 
انگشت نما مي شوند. در حالي که آنان باید به مکبر توجه داشته باشند 

و هیچ گاه زود تر از امام حرکت نکنند.
۵.نماز با صداي بلند: با وجود اینکه در فقه شیعه تصریح شده است 
که مأمومین حتي در مواردي که باید حمد و س��وره بخوانند و حکم 
اولیه آن قرائت با صداي بلند است )مثل نماز مغرب و عشاء( مؤظفند 
در نماز جماعت به صورت آهسته نماز بخوانند، اما متأسفانه مردم این 
حکم را رعایت نکرده و مثل امام جماعت، اذکار نماز را بلند ادا مي کنند. 
بنابراین الزم اس��ت به این نکته دقت کنند و در مسجدالحرام، هنگام 

برگزاري نماز جماعت، تمام ذکر ها را به آهستگي ادا کنند.
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تأثیرات کاهش ۲0 درصد حجاج اعالم شد
ط��الل قطب رئیس ش��وراي اداري مؤسس��ه مطوفان حجاج 
ایران ب��ه المدینه گفت بندر حجار وزیر حج س��عودي همواره بر 
اهمیت اس��تفاده از فناوري پیش��رفته و توسعه خدمات از طریق 
مس��یر الکترونیک تأکید کرده اس��ت که چرخ توس��عه در تمام 
مؤسس��ات طوافه را به پیش مي برد و حقوق تمام طرف ها به ویژه 
حقوق حجاج را حفظ م��ي کند و تمام قراردادها چه در خصوص 
اسکان، یا حمل و نقل و تغذیه را به خاطر راحتي و سالمت حجاج 

ثبت و تضمین مي کند.

زائران خانه خدا چگونه حاللیت بطلبند؟
 توصیه های امام صادق )ع( به برادران دینی

ظرفیت پرشده از کینه، خالی ش��ود به یقین جای بیشتری برای 
ذخیره معرفت و عشق به حق فراهم می آید.

در این ج��ا توجه ب��ه این نکته مهم نیز ضروری اس��ت که در 
بس��یاری اوقات ش��یطان مانع ایجاد کرده، انس��ان را وسوس��ه 
می کند که اگر نزد دیگران بروم و این حرکت را آغاز کنم، ممکن 
است باعث حقارت و کوچکی من شود و همین وساوس شیطانی 

وی را از دستیابی به یک نعمت بزرگ محروم می سازد.
خودش��کنی و پرهی��ز از کبر و غ��رور زمینه پاک��ی از گناه و 
آمرزش را فراهم می آورد و اگر حاجی خودشکنی را پیش از سفر 

آغاز نکند، بهره الزم را نخواهد برد.
امام صادق )ع( می فرماید: »َکاَن َأبِي َیُقوُل: َمْن أمَّ َهَذا الَْبْیَت َحاّجًا 

ُه« ًأ ِمَن الِْکْبِر َرَجَع ِمْن ُذنُوبِِه َکَهْیَئِة َیْوٍم َولََدْتُه ُأمُّ َأْو ُمْعَتِمراً ُمَبرَّ
»پدرم امام باقر )ع( پیوسته می فرمود: کسی که برای حج یا 
عمره قصد این خانه کند، در حالیکه از کبر و خودپس��ندی بری 
و دور باش��د، همانند روزی که از مادر متولد گردیده، از گناهان 

پاك می شود.«
بنابراین، بر حاجی الزم است از اقوام و دوستان و همسایگان 

و همکاران حاللیت بخواهد و سپس عازم دیار نور شود.

آنچه را برای خود مي پسندی برای مردم بپسند، تا مسلمان باشی

عمل به این حدیث، سفر حج را آسان و لذت بخش مي كند
مسلمان نسبت به مسلمان مانند یک ساختمان واحد است که هر یک دیگري را مي گیرد… 
آنان با یکدیگر در نیکي و در تقوا همکاري مي کنند… به سوي حق و صبر توصیه مي کنند… 

به معروف امر کرده و از منکر باز مي دارند…
 س��فر حج با توجه به زمان نس��بتاً زیاد دوري افراد از دیار و خانواده خود و همچنین اعمالي 
که بردوش اوس��ت اساساً یک سفر پر مشقت است، لذا درك یکدیگر در طول این سفر و توجه 

به توصیه هاي بزرگان دین مي تواند سختي هاي آن را بر ما آسان کند.
توصیه ها و دستورات فراواني از رسول مکرم اسالم و ائمه معصومین و بزرگان دین درباره این 
سفر معنوي و بي بدیل بیان شده است که در این فرصت براي جلب توجه زائران عزیز خانه خدا 
به حدیثي از امام علي )ع( اش��اره مي کنیم شاید خیلي ش��نیده ایم و تکرار کرده ایم اما در عمل 
شاید زیاد پایبندش نبودیم. آن حضرت مي فرمایند: »آنچه را برای خود مي پسندی برای مردم 

بپسند، تا مسلمان باشی.« غرر الحکم: ح ۲۳۲۹ / گزیده غررالحکم و دررالکلم، ص۳۰
این حدیث اگر آویزه گوش��مان و مقابل چشمانمان و چراغ راه مان باشد سفر طوالني و سخت 
حج براي ما شیرین و لذت بخش و البته با کوله باري از ثواب همراه خواهد بود. اگر در این سفر ما به 
این حدیث عمل کنیم و آنچه براي خود مي پسندیم براي دیگران هم بپسندیم تازه به فلسفه حج و 

زیبایي هاي مناسک حج پي خواهیم برد نه اینکه همه چیزهاي خوب را براي خود بخواهیم و براي 
دیگران حقي قائل نشویم وبلکه چیزهایي که براي خود نمي پسندیم براي دیگران بپسندیم.

یکي از وجوه پسندیدن آنچه براي خودمان خوب مي دانیم براي دیگران نیز، این است که حواسمان 
به همسفر هایمان به ویژه افراد مسن تر باشد. در این سفر علیرغم تالش هاي فراوان و زحمات مدیران 
کاروان ها و عوامل اجرایي آن شاید این چند نفر نتوانند به طور شایسته همه افرادي که در یک کاروان 
هس��تند را همراهي کنند لذا هرچه مشارکت در انجام امور باشد عالوه براجر معنوي، سفر نیز براي 
زائران شیرین تر مي شود. مراقب باشیم خداي ناکرده حقي از کسي در این سفر به خاطر عدم توجه ما 

به این حدیث ضایع شود چرا که سختي سفر براي همه است نه براي شخصي خاص.
اینجاست که نمود و ظهور این حدیث گهربار را در سفر حج مي توانیم مشاهده کنیم که امیرمؤمنان 
فرمودند: »آنگونه با مردم رفتار کن که دوست داري با تو رفتار کنند، آنگونه احترامشان کن که دوست 
داري احترامت کنند، همانطور که دوس��ت نداري حق تو را ضایع کنند، حق دیگران را ضایع نکن، 
همانطور که دوست نداري به تو ظلم شود، به دیگران ظلم نکن، نفس خود را میزان قرار ده بین خودت 
و غیر خودت پس دوست بدار براي غیر خود آنچه را که براي خود دوست مي داري، و اکراه داشته باش 

از آن براي غیر خود از آنچه براي خود اکراهش مي داري. )نهج البالغه نامه ۳۱(

حاجی هرگاه تصمیم می گیرد به حج مش��رف شود، بر اساس 
توصیه امام صادق )ع(، شایس��ته اس��ت برادران دین��ی خود را از 
رفتنش آگاه س��ازد چرا که اگر حاجی خودشکنی را پیش از سفر 

آغاز نکند، بهره الزم را نخواهد برد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني حج، حاج��ی هرگاه تصمیم 
می گیرد به حج مش��رف شود، بر اس��اس توصیه امام صادق )ع(، 

شایسته است برادران دینی خود را از رفتنش آگاه سازد.
آن حضرت به نقل از رسول خدا )ص( فرمود: »َحقٌّ َعَلي الُْمْسِلِم 

ِإَذا َأَراَد َسَفراً َأْن یُْعِلَم ِإْخَوانَُه َو َحقٌّ َعَلي ِإْخَواِنِه ِإَذا َقِدَم َأْن َیْأُتوُه«
»مس��لمانی که قصد مس��افرت دارد، شایسته اس��ت برادران 
خویش را آگاه س��ازد، بر برادران او نیز الزم اس��ت هنگام بازگشت 

به دیدن وی بیایند.«
انجام این دستورالعمل ثمرات و برکات فراوانی دارد، یکی از این 

برکات، زدودن تیرگی ها و کدورت از دل انسان ها است.
افراد بشر به دلیل اجتماعی بودن، در زندگی شخصی و اجتماعی 
خود گرفتار تضادها و مش��کالتی می ش��وند که در نتیجه رنجش 
و نارضایتی دیگران را به دنبال دارد، همس��ر، فرزن��دان، برادران و 

خواهران، همسایگان، همکاران، مردم کوچه و بازار و. . . .
اگ��ر به یکی از این کس��ان ظلم��ی روا داش��ته، غیبتی کرده، 
حقوقی از آنان پایمال نموده، روابط غیرصمیمانه با آنان داش��ته، 
ناس��زا و دشنامی به آن ها داده و. . . الزم است پیش از سفر به عنوان 
خداحافظی نزد آنان رفته، حاللیت بطلبد و به آن ها بگوید، من عازم 
س��فر خانه خدا هستم و از آن جا که در این سفر میهمان خداوندم 
و او از راز و درون من باخبر اس��ت، نمی خواهم با دل آلوده به کینه 
و کدورت در محضر او حضور یابم. من در این س��فر برای شما دعا 

می کنم، شما نیز اگر حقی به گردن من دارید، مرا حالل کنید.
به یقین چنین برخوردی، عاطفه طرف مقابل را تحریک نموده، 
اشک از دیدگانش جاری می شود و رضایت می دهد و فضایی کاماًل 
معنوی و الهی را بر زندگی حاجی و دیگران حاکم می س��ازد و پس 
از آن زمینه برای بهره گیری هرچه بیش��تر از حج فراهم می شود، 
زیرا حاجی تصمیم گرفته است تا در این سفر، قلب خود را لبریز از 
محبت خدا کند. اگر بخشی از قلب را کدورت و کینه نسبت به مردم 
پر کرده باشد، تنها بخش خالی آن ظرفیت خواهد داشت و اگر آن 
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اختصاص۲0هزار اتوبوس براي انتقال حجاج 
 بندرحجارتمای��ل ج��دي وزارت ح��ج عربس��تان برتامی��ن 
اتوبوس��هایي با درجه باالی��ي ازایمني وکیفیت،سیس��تم تهویه 
وهمچنین الستیک ها ونیز وجود رانندگان آموزش دیده وتوانمند 
را م��ورد تأکید قرارداد تعداد ش��رکت هاي حمل ونقل درموس��م 
حج،۱8 شرکت اس��ت که این شرکت ها،۲۰ هزار دستگاه اتوبوس 
براي انتقال حجاج هوایي و دریایي دارندکه تعداد آنها به حدودیک 
میلیون و۳۹۰ هزار حاجي مي رسد به طوري که شرکتهاي حمل و 
نقل امسال،اتوبوسهاي پیشرفته وجدید رابه ناوگان اضافه کرده اند 

که تعداد آنها به۴۵۲ دستگاه اتوبوس مي رسد..

 زائران ایراني
خبرنگاران افتخاري حج مي شوند

۳. مطالب ارس��الي به زبان و فونت فارس��ي باشد و از ارسال 
تصاویر در متن فایلهاي word خودداري شود.

۴. حجم فایل تصویري ارس��الي )به ص��ورت gif یا jpg( و 
سایز آن نیز کمتر از 8۰۰ در ۶۰۰ نباشد.

عالقه مندان اخبار، اطالعات و تصاویر خود را به آدرس پست 

الکترونیک)hajj.ir@gmail.com(ارسال کنند.
ش��ایان ذکر اس��ت، در موس��م ح��ج امس��ال بیش از 
۶۱ ه��زار ایران��ي به س��رزمین وحي اعزام مي ش��وند که 
نخس��تین گروه زائران ۱۴ شهریور ماه عازم مدینه منوره 

خواهند شد.

خوش خلقی و اخالق نیکو

كساني كه این صفت را ندارند از سفرحج باز مي مانند
 احادیث و روایات زیادي از بزرگان و پیشوایان دیني در خصوص "اخالق نیکو" به ما رسیده که 
عمل به آنها در هرجا که باشیم زندگي را براي ما راحت و سهل تر کند. از جمله این توصیه ها از رسول 
عزیز و مکرم اسالم است که مي فرمایند:" مسلمان با اخالق نیکویش مقام روزه دار و برپادارنده نماز را 

در مي یابد" این سخن زیبا جایگاه و اهمیت این صفت را در زندگي انسان ها نشان مي دهد.
توجه به این توصیه در تمامي مراحل سخت وآسان و تلخ و شیرین زندگي و حتي در زماني 
که بدترین اتفاقات براي او مي افتد و بدترین رفتار ها را در قبال خود مشاهده مي کند، ضروري 
است و مي تواند مشکالت را بر ما راحت کند عالوه براین که ثواب و اجر معنوي در نزد خداوند 

و اولیاء الهي دارد.
یکي از موقعیت هایي که انس��ان آزموده مي ش��ود و به عبارتي مي توان دوس��ت را شناخت 
"مس��افرت" و در زمان "سفر" است آنهم س��فري معنوي وعبادي مانند "سفرحج" که از اقوام 
و طوایف و رنگ ها و نژاد ها و روحیات و تفکرات گوناگون دور هم جمع مي ش��وند، اساس��اً باید 
نمود و نماد اخالق نیکو و تمرین این صفت و تقویت آن باش��د. خوش خلقي در س��فر، از جمله 
مهم ترین آداب و دستورهاي پیشوایان معصوم علیه السالم است. انساني که ویژگي هاي ذاتي 
نیکویي مانند خوش��رویي، تواضع و ادب را داراس��ت، نه تنها سفر را به کام خود شیرین خواهد 

کرد، براي همراهان خود نیز سفري به یاد ماندني و خاطره برانگیز به جاي مي گذارد.
در آموزه هاي دین اس��الم، از بدخلقي در س��فر به شدت نهي ش��ده است، چنان که پیامبر 
اس��الم صلي اهلل علیه و آله در س��فري که عازم مکه بود، به همسفرانش فرمود: »َمن کاَن َسیُِّي 

الُخلِق َفال یَصَحُبنا؛ هر کس بدخلق است، با ما مصاحبت و همراهي نکند«.
��نل ُصْحَبَته َم��ن َصِحَبُه َو  امام صادق علیه الس��الم نی��ز مي فرماید:"لَی��َس ِمّنا َمن لَْم یَُحسِّ
ُمراَفَقَة َمن راَفَقُه َو ُممالََحَة َمن مالََحُه َو ُمخالََقَة َمن خالََقُه".از ما نیس��ت کس��ي که با همراهانش 
حس��ن معاشرت نداشته باشد و با دوستانش دوس��تي و مدارا نکند و نمک کسي را مي خورد، 

نمک شناسي صاحبش نباشد و با آن که همراه است، حسن خلق نداشته باشد.
در حدیثي دیگر از حضرت امیر)ع( آمده اس��ت که فرمودند:"بدکار را )یا کس��ی را که به تو 
بدی کرده اس��ت( با کردار نیک ات اصالح کن، و با گفتار نیک و زیبایت به خوبی رهنمون شو. 
این توصیه ها مي تواند مهمترین سالح ما در این سفر باشد تا مسافرتي شیرین و بدون خطر را 
تجربه کرده و در برابر رفتارهاي ناپس��ندي که ممکن است در این سفر روبرو شویم، مي توانیم 
به راحتي آن را هضم کرده و مانع از خدشه دار شدن روحیه معنوي خود و آثار و برکات مهماني 

خانه خدا باشیم.

عوام��ل اجرای��ي ح��ج۹۳ از جمل��ه؛ مدی��ران کاروان ها، 
روحانیون، پزشکان و زائران مي توانند اخبار واطالعات مربوط 
به کاروان هاي خود قبل از س��فر حج و حین س��فر، خاطرات و 
اتفاق��ات مهم، تصاویر ویژه از زیارات و غیره را براي انتش��ار در 

پایگاه حج ارائه دهند.
 مدیرمسؤول پایگاه اطالع رساني َحج اظهار داشت: همزمان 
ب��ا آغاز اعزام زائ��ران و حجاج ایراني به س��رزمین وحي، زائران 
و عوام��ل اجرایي حج و زی��ارت از جمله مدی��ران، روحانیون، 
پزش��کان و... مي توانند اخبار، اطالعات و تصاویر خود از فرآیند 
حج و زیارت را جهت انتش��ار در رسانه ها به پایگاه اطالع رساني 

حج ارسال دارند.
حجت االسالم روزبه برکت رضایي، ارسال اخبار و گزارشهاي 
روزانه براي انتش��ار در پایگاه اطالع رس��اني حج و رس��انه هاي 
کش��ور، تقوی��ت روح باوره��اي دین��ي، قانونگرای��ی، انضباط 
اجتماع��ی، روحیه کار جمع��ی، پرهیز از اس��راف و اهتمام به 
استفاده بهینه از فرصت هاي زیارتي، مقابله با جریانات انحرافی 
در حوزه دی��ن و زدودن خرافات و موهوم��ات و ارتباط موثر با 
زائران نخبه و اس��تفاده از توانایي هاي زائران در ارتقاء بخش��ي 
امور ارتباطات و اطالع رساني زیارت، را از اهداف راه اندازي این 

شبکه دانست.
وي توجه به زائران جوان به ویژه دانش آموزان، دانشجویان 
و طالب، توجه به زائران ایثارگر و خانواده هاي ش��هدا، تبیین و 
تشویق زیارت دس��ته جمعي، ترسیم فضاي معنوي و واقعیات 
زیارات براي زائران؛ قبل از س��فر، تبیین ناهنجاري هاي سفر و 
بیان قوانین کش��ور میزبان و استفاده از ابزارهای اطالع رساني 
برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری های سفرهاي زیارتي را از 

دیگر اهداف راه اندازي این شبکه برشمرد.
برکت رضایي در پایان تأکید کرد: زائران و مخاطبان محترم 
براي ارسال مطالب خود باید چند نکته را در نظر داشته باشند.
۱. مطال��ب اختصاصي یا گردآوري ش��ده مي تواند در قالب: 

ایده، عکس، گزارش تحلیلي، انتقادي، خبري و… باشد.
۲. مطالب ارسال شده حتي االمکان حاوي اطالعات دقیق و 

ترجیحاً با نام و نام خانوادگي فرستنده باشد.
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ورود نخستین گروه حجاج از مالزي و هند
حاتم بن حس��ن قاضي مشاور و سخنگوي اطالع رساني وزارت 
حج عربس��تان به عکاظ گف��ت: تعداد حجاجي ک��ه از ابتداي روز 
بیس��ت و پنجم شوال تا یکش��نبه هفته جاري وارد سرزمین وحي 
ش��ده اند، به ۳۰۰ نفر مي رس��د. ای��ن تعداد از کش��ورهاي هند و 
مالزي وارد سرزمین وحي شده اند و اولین گروه پیشگامان حجاج 
بیت اهلل الحرام در موس��م حج امس��ال به شمار مي آیند.سخنگوي 
وزارت حج عربستان گفت: ما به عنوان سرباز آماده خدمت رساني 
به حج��اج بیت اهلل الح��رام از لحظ��ه ورود تا لحظه بازگش��ت به 

کشورهایشان هستیم و این افتخار بزرگي است و به آن مي بالیم.

گس��تره عظیم فض��اي مجازي ام��کان دسترس��ي حجاج 
بیت اهلل الح��رام به منابع عظیم اطالعاتي از اس��رار، مناس��ک، 
کتاب ه��ا، نرم افزارها، وبالگ ه��ا و ... را فراهم مي کند، امکاناتي 
ک��ه به کمک دس��ت اندرکاران حج به خوب��ي در اختیار زائران 

ایراني قرار دارد.
به گزارش خبرگزاري ایکنا، یادگیري مناسک حج، پي بردن 
به اس��رار معنوي و عرفاني حج، آش��نایي ب��ا تجربیات بزرگان و 
برداشت هاي آنها از مناسک حج، مطرح کردن پرسش هایي که 
فرد با آن مواجه است و دریافت پاسخ هاي صحیح و از منابع موثق 
و ... همیشه جزو دغدغه هاي زائراني بوده است که در تالش براي 
درك بهتر معنویت حج و بهره بردن از فرصت حج تمتع بوده اند.

در گذشته تعداد محدودي کتاب و امکانات در این خصوص 
وجود داشت اما امروزه و با گسترش ابزارهاي ارتباطي این مهم 
به راحتي هرچه تمام تر فراهم ش��ده است و زائران عالقه مند با 
توج��ه به اینکه همه آنه��ا از تلفن همراه برخوردار هس��تند به 
وس��یله همین اب��زار ارتباطي مي توانند دریچه اي گس��ترده از 

اسرار و آداب حج را به روي خود باز کنند.
از جمل��ه امکاناتي که فضاي مج��ازي در اختیار حجاج قرار 
مي ده��د مي توان به وجود بی��ش از ۷۰۰ عنوان کتاب اش��اره 
ک��رد. در حال حاضر بیش از ۷۰۰ عنوان کتاب از س��وي حوزه 
نمایندگي ولي فقیه در امور حج و زیارت منتش��ر ش��ده اس��ت 
ک��ه در کتابخانه تخصصي حج و زی��ارت به صورت الکترونیکي 
براي کاربران قابل دریافت اس��ت. کتاب هایي که امکان دانلود 
آنها وجود داش��ته و حتي حجاج طي حضور در عربس��تان نیز 

مي توانند از آنها بهره مند شوند.
همچنین با توجه به اهمیت موضوع حج و آش��نایي بیش��تر 
زائران با کتاب هاي مناسب با ایام حج تمتع، کتابخانه کاربردي 
ح��ج تمت��ع )http://hajj.ir/495( ب��ا ۴۰ عن��وان کتاب نیز 
راه اندازي ش��ده اس��ت. در ای��ن کتابخانه در موضوع اس��رار و 

معارف ۱۰ عنوان، تاریخ و اماکن هشت عنوان، پاسخ به شبهات 
هشت عنوان، احکام مناسک هفت عنوان، سیاسي اجتماعي دو 
عنوان، حدیث و ادعیه سه عنوان و حکایات و سفرنامه دو عنوان 

کتاب قرار داده شده است.
همچنین فایل متن موبایلي این چهل کتاب با پس��وند جاوا، 
EPUb ،PDF،Ghm در کتابخان��ه کاربردي قرار داده ش��ده 
اس��ت تا زائران بتوانند با دریافت فایل ای��ن کتاب ها به راحتي 

مناسک و معارف حج را بیاموزند.
  پیامك  و نامه  الكترونیكي وسیله ارتباط با حجاج ایراني

از ن��کات جالب توجهي که نش��ان دهن��ده همراهي فضاي 
مجازي با زائران حج تمتع اس��ت مي توان به ارس��ال پیامک ها 
و نامه هاي الکترونیکي آموزش��ي، بهداش��تي و اطالع رساني به 

حجاج اشاره کرد.

در اص��ل اکن��ون بانک��ي از ش��ماره تلفن ه��ا وآدرس هاي 
الکترونیکي حجاج در اختیار مس��ئوالن حج ایران قرار دارد که 
این مس��ئله امکان دسترس��ي به زائران در طول مناسک را نیز 

فراهم کرده است.
همچنی��ن پای��گاه اطالع رس��اني بعث��ه مق��ام معظ��م 
رهبري)خبرگزاري حج( ب��ه آدرس www.hajj.ir نیز اخبار و 
اطالعات ح��ج را به صورت مداوم در اختی��ار عالقه مندان قرار 
مي دهد. در این سایت بخش��ي با عنوان پاسخ به شبهات وجود 
دارد که زائران به راحتي و با اس��تفاده از تقسیم بندي موضوعي 
مي توانند با ش��بهات مطرح شده علیه تشیع از سوي وهابیت و 

پاسخ هاي شیعه به این شبهات آشنا شوند.
  نشریه زائر همراه زائران طي حج تمتع

ب��ه گزارش ایکنا، نش��ریه زائ��ر نیز که قبل و حی��ن برگزاري 
مناسک به صورت مکتوب منتشر و حاوي مطالب ارزشمندي در 
 خصوص حج است، به صورت pdf نیز در سایت بعثه قرار مي گیرد

)http://hajj.ir/494( و امکان دانلود آن نیز وجود دارد.
امکان آش��نایي و مطالعه تاریخ و مباح��ث مربوط به اماکن 
مذهبي در عربس��تان به ص��ورت مجازي، دریاف��ت زیباترین 
عکس ها و جدید ترین اطالع��ات در خصوص رخ دادهاي حج و 
جهان اسالم، دریافت سخنراني هاي صوتي و تصویري مربوط به 
حج، دریافت فیلم هاي مربوط به حج و ... از دیگر امکاناتي است 

که فضاي مجازي در اختیار زائران حج تمتع قرار مي دهد.
وبالگ هاي افرادي که حج را تجربه کرده اند و نیز وبالگ هاي 
دس��ت اندرکاران ح��ج )http://hajj.ir/142( از دیگر منابعي 
است که زائران با مراجعه به آنها مي توانند با تجربیات افرادي که 

حج را قبل از آنها تجربه کرده اند آشنا و از آن بهره مند شوند.
ب��ا وج��ود این گس��تره عظی��م اطالعات��ي، زائ��ران ایراني 
بیت اهلل الح��رام با آش��نایي و بصیرت کام��ل مي توانند پاي در 

مناسک عظیم حج بگذارند و با سربلندي از آن خارج شوند.

فضاي مجازي 
همراه حقیقي
زائران ایراني

حج تمتع

از سوي حوزه نمایندگي ولي فقیه در امور حج وزیارت؛

اسامي روزهاي هفته حج 93 اعالم شد
اسامي روزهاي هفته حج امسال که با ش��عار »حج؛ معنویت، خودباوري و اتحاد اسالمي« 

نامگذاري شده از سوي حوزه نمایندگي ولي فقیه در امور حج و زیارت اعالم شد.
 حوزه نمایندگي ولي فقیه در امور حج و زیارت اس��امي روزهاي هفته حج س��ال ۱۳۹۳ از 

پنج شنبه ۶ شهریورماه تا چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه را اعالم کرد.
 پنجش��نبه ۶ شهریور ماه نخستین روز هفته حج مصادف با ۱ ذي القعده ۱۴۳۵ به نام حج 
والیت و رهبري و جمعه ۷ شهریور ماه مصادف با ۲ ذي القعده ۱۴۳۵ به عنوان حج و معنویت 

نام گذاري شده است.
س��ومین روز هفته حج که روز ش��نبه 8 ش��هریو رماه مصادف با ۳ ذي القعده ۱۴۳۵ است 
ب��ه عنوان حج و خودباوري و یکش��نبه ۹ ش��هریور م��اه چهارمین روز هفته ح��ج مصادف با 
۴ ذي القع��ده ۱۴۳۵ با عنوان حج و اتحاد اس��المي و پنجمین روز هفته حج در روز دوش��نبه 

۱۰ شهریور ماه و مصادف با ۵ ذي القعده ۱۴۳۵ با عنوان حج و منزلت زن، اعالم شده است.
همچنین س��ه ش��نبه ۱۱ ش��هریور ماه مصادف با ۶ ذي القعده ۱۴۳۵ ب��ه عنوان روز حج 
و س��المت و آخرین روز حج در چهارش��نبه ۱۲ ش��هریور ماه مصادف با ۷ ذي القعده ۱۴۳۵ 

به عنوان حج و مقاومت اسالمي و فلسطین مشخص شده است.
در ضمن شعار امسال هفته حج »حج؛ معنویت، خودباوري و اتحاد اسالمي« ذکر شده است.

هر س��اله یکم تا هفتم ذي القعده به عنوان هفته حج نامگذاري مي شود. در این هفته زائران 
بی��ت اهلل الحرام ضمن آمادگي نهایي براي اعزام به حج تمتع، آخرین اخبار و اطالعات مربوط 

به این سفر نوراني را دریافت مي کنند.
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آغاز تخریب هتل هاي سمت غرب حرم مطهر نبوي)ص(
روزنامه سعودي عکاظ گزارش داد: عملیات تخریب امالك و مستغالت 
واقع در بخش غربي منطقه مرکزي اطراف مسجدالنبي )ص( در چارچوب 
طرح ملک عبداهلل براي توس��عه آن آغاز شده است. بر اساس این گزارش، 
شرکت مجري طرح، اولین ساختمان در غرب حرم مطهر را تخریب کرد و 
کار تخریب دیگر ساختمانها همچنان ادامه خواهد یافت تا پس از تخریب 
تمام ساختمانهاي واقع در محدوده طرح توسعه، مرحله بعدي طرح آغاز 
ش��ود. عکاظ نوشت: انتظار مي رود با اجراي این طرح، ظرفیت حرم مطهر 
نبوي)ص( به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برسد که اجراي این طرح، 

اماکن نماز در حرم را به میزان سه برابر مساحت فعلي افزایش مي دهد.

 آیا زنان با مهریه خود
مي توانند به حج بروند؟

طبق اعالم س�ازمان حج و زيارت ۵۲ درصد از زائران 
حج امسال را بانوان تش�كيل مي دهند، اما انجام حج بر 
كدام گروه از زنان واجب است و آيا زنان با گرفتن مهريه 

مي توانند به سفر حج بروند؟
طب��ق اعالم س��ازمان حج و زیارت در موس��م حج امس��ال 
۶۴ هزار ایراني به س��رزمین وحي اعزام مي ش��وند که ۶۱ هزار 
و ۵۰۰ نفر زائر و ۲ ه��زار و ۵۰۰ نفر عوامل اجرایي، روحانیون، 
مدی��ران و معینه هاي کاروان ها را تش��کیل مي دهند که از این 
تعداد ۵۲ درصد زن و ۴8 درصد مرد هس��تند بنابراین مي توان 
گفت زنان در موسم حج امسال نیز مانند سال گذشته از مردان 

پیشي گرفته اند.
اما انجام ح�ج واجب براي كدام گ�روه از زنان واجب 
است؟ و ش�رط اس�تطاعت در مورد چه كس�اني صدق 

مي كند؟
»ح��ج« یک��ی از پایه ها و ارکان دین اس��الم اس��ت   و بر هر 
کس��ی که توانایی انجام آن را داش��ته باش��د واجب می ش��ود. 

)العروةالوثقی، ج ۲ ، ص ۲۴۰ (
اس��تطاعت، یا توانایی انجام حج، با داش��تن چند امر محقهّق 

می شود:
الف: مخارج حج و لوازم زندگی )استطاعت مالی(

ب: توانای��ی بدنی و س��المتی برای انجام حج )اس��تطاعت 
بدنی(

ج: باز بودن راه و داش��تن امنیهّت برای انجام حج )استطاعت 
طریقی(

د: داشتن وقت کافی )استطاعت زمانی( یعنی وقتی شرایط 
دیگر برایش حاصل ش��د، به قدری وقت باشد که بتواند خود را 
به اعمال حج برس��اند، بنابراین اگر زمانی که استطاعت برایش 
حاصل ش��ده کاروانی نمانده باش��د که همراه آن به حج برود و 
وضع به گونه ای است که خودش هم نمی تواند برود حج واجب 

نیست.
**ش��خص مس��تطیع اگر پول ندارد ولی ملک؛ )مانند باغ، 
مغازه یا کارخانه( دارد، باید آن را بفروش��د و به حج برود، حتهّی 
اگر به دلیل نداشتن مشتری، به کمتر از قیمت معمول   بفروشد، 
مگر آنکه فروش به کمتر از قیمت، س��بب َحَرج و َمش��قهّت برای 

او باشد.
** کس��ی که اس��تطاعت مالی دارد ولی اس��تطاعت بدنی 
ندارد )مثاًل پیر یا مریض است( یا راه برای او باز نیست،   می تواند 
آن مال را خرج زندگی اش کند و خود را از اس��تطاعت مالی هم 
خارج کند، ولی اگر از هر جهت اس��تطاعت دارد و فقط وس��ائل 
رفتن را تهی��ه نکرده یا وقت حج نرس��یده، نمی تواند خود را از 

استطاعت خارج کند.
** هرگاه زنی با کس��ب می تواند مخارج خویش را بدس��ت 
آورد و مخارج حج را نیز دارد، ولی اگر به حج برود، شوهرش برای 
مخارج زندگی به زحمت می افتد، اگر به زحمت افتادن ش��وهر، 
موجب َحَرج برای زن نباشد،  مستطیع است و باید به حج برود و 

به زحمت افتادن شوهر، مانع استطاعت زن نمی شود.
** کسی که نیاز به ازدواج دارد و برای ازدواج کردن محتاج 
به پول اس��ت، در صورتی مستطیع می شود که عالوه بر مخارج 

حج، مصارف ازدواج را نیز داشته باشد.
** زن��ی که مهریه اش به مقدار مخارج حج یا بیش��تر از آن 
اس��ت، اگر ش��وهرش قدرت پرداخت مهری��ه را ندارد، زن حق 

مطالبۀ مهریه را ندارد و مستطیع نیست.
** اگر شوهر قدرت پرداخت مهریه را دارد، چنانچه مطالبۀ 

آن مفس��ده ای ندارد، با فرض این که شوهر مخارج زندگی او را 
می دهد، الزم است مهریهّه را طلب کند و به حج برود.

** اگر مطالبۀ مهریهّه برای زن مفسده ای دارد؛ مثاًل ممکن 

است به نزاع و طالق  منجر شود، مطالبۀ آن الزم نیست و در این 
صورت زن مستطیع نمی باشد.

** زن��ی که ش��وهرش از دنیا رفته و اموال��ی از ارث به 
او رس��یده که به مقدار مخارج حج می باش��د؛ اگر ش��غل یا 
زراعت یا راه درآمد دیگری ندارد که بتواند بعد از برگش��تن 
از ح��ج، زندگی خود را اداره کند، مس��تطیع نیس��ت، و اگر 
ش��غل یا راه درآم��د دارد و بتواند به حج ب��رود، باید برود، 
ا اگر به س��بب مریضی یا عذر دیگ��ری نتواند به حج برود  امهّ

مستطیع نیست.
** زن��ی که ش��وهرش زنده اس��ت و مخارج زندگ��ی او را 
می پ��ردازد ولی پس از مرگ یکی از بس��تگانش، اموالی از ارث 
به او رس��ید که به مقدار مخارج حج می باش��د، مستطیع است 

و باید به حج برود.
** اگر زنی با فروش وس��ائل اضافی زندگی؛ مثاًل زیورآالتی 
ک��ه از نظر قیمت زیادتر از ش��أن اوس��ت، می تواند مخارج حج 
را تأمی��ن کند؛ مثاًل گردنبن��د گران قیمتی دارد که می تواند به 
ارزان تر تبدیل کند و با تفاوت قیمت آن، حج بجا آورد، اگر سایر 

شرایط را داشته باشد، مستطیع است و باید به حج برود.
** زن��ی که خ��ودش هزینۀ حج را ندارد ولی ش��وهرش یا 
پ��درش یا دیگری به وی بگوید: ب��ه حج برو، من تمام هزینۀ آن 
را می پردازم، چنانچه به گفتۀ او اطمینان داش��ته باشد، واجب 

است قبول کند و به حج برود.
** اگر ش��وهرش او را به حج می برد و تمام مخارج او را هم 

می پردازد، واجب است به حج برود.
** اگ��ر زنی، بخش��ی از مخارج ح��ج را دارد و دیگری به او 
بگوید بقی��ۀ مخارج حج را می پ��ردازم، چنانچه ب��ه گفتۀ وی 

اطمینان دارد، واجب است قبول کند و به حج برود

اس��تالم حجراألسود در هر ش��وط از طواف، مستحب 
و کاري پس��ندیده اس��ت، لیکن هنگام ازدحام جمعیت،  
اگر س��بب آزار دیگران یا اختالط محرم و نامحرم باش��د 
اس��تحباب ندارد. ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��اني حج، 
ابوبصیر نی��ز به نقل از امام ص��ادق) ع( مي گوید: »چند 

چیز براي زنان الزم نیست:
۱ � با صداي بلند لبیک گفتن،
۲ � حجراألسود را لمس کردن،

۳ � ورود به کعبه،
۴ � هروله ن�م�ودن ب�ی�ن صف�ا و م�روه«.

یعقوب بن ش��عیب مي گوید: از امام صادق)ع( س��ؤال 
ک��ردم: وقتي در مقابل حجراالس��ود رس��یدم چه بگویم؟ 
فرمود: تکبیر بگوي و بر پیامبر )ص( و آل او)علیهم السالم( 
درود بفرس��ت. از امام رضا)ع( درباره اس��تالم حجر االسود 
س��ؤال ش��د، فرمودند: »ه��رگاه جمعیت براي اس��تالم 

حجراألسود زیاد بود با دست هایت به آن اشاره کن.«

 استالم حجراألسود
براي بانوان؛ آري یا خیر؟



سرمناسک

صراطمیزان

اماکن متبرکه

قاب آخر

هزار بار پياده طواف كعبه كنی  قبول حق نشود گر دلی بيازاری

بانوی طبیب صدر اسالم

»اس��ماء« دختر ُعَمیس، از بانوان مش��هور 
جهان اس��الم اس��ت که گرایش او ب��ه خاندان 
رسول خدا )ص( نامش را پرآوازه تر کرده است. 
او زن آزاده ای اس��ت که با داش��تن دانش هایی 
همچ��ون طبابت، صنعتگ��ری و تعبیر خواب، 
حاضر به فخرفروش��ی نش��د، بلکه همواره در 
خدمت هم نوع��ان بود؛ گاه��ی فرزند دیگران 
را ش��یر م��ی داد، برخ��ی اوقات به پرس��تاری 
از دردمن��دان مش��غول می ش��د و در هن��گام 
ض��رورت، به غس��ل و تدفین زن��ان و دختران 
مه الگویی مناسب  می پرداخت. این بانوی مکرهّ
برای همه زنان آزاده و مسلمان است که ورود به 
عرصه های مختلف علمی، سیاسی و اجتماعی 
را به دو اصل دین مداری و عشق ورزی به همسر 
و فرزن��د پیون��د داده اند؛ زنانی ک��ه خالقیت، 
ابتکار و ن��وآوری را در عرصه فرهنگ و تمدن، 
با پایبندی به نه��اد خانواده و حفظ ارزش های 
اسالمی منافی نمی دانند; کسانی که با اراده ای 
پوالدین س��ختی ها را به زنجیر کشیده و از هر 

حرمانی نردبان ترقی می سازند.

اسماء در شمار معدود زنانی است که خود را 
مزیهّن به ای��ن ویژگی ها نمود و از آنها فقط برای 
خدمت ب��ه دین و اس��تحکام پایه های خانواده 
استفاده کرد. اس��ماء فرهنِگ حمل جنازه زنان 
را با تابوت،از حبش��ه به مدینه منتقل کرد.بنابر 
روایت ابن عباس،اولین جنازه ای که با تابوت حمل 
شد،جنازه فاطمه )س( بود.»یعقوبی« می گوید: 
اس��ماء خدمتگزار و پرس��تار فاطمه )س( بود.
حضرت به وی گفت: آیا آش��کارا روی تخته ای 
حم��ل خواهم ش��د؟ اس��ماء گف��ت:ای دختر 
رس��ول خدا )ص( چیزی مانند آنچه در حبشه 
دیده ام، برایت می سازم.اس��ماء با اس��تفاده از 
چوب های خرمای تازه و تخته ای که در اختیار 
داش��ت، تابوتی س��اخت.حضرت ب��ا دیدن آن 
لبخندی زد و جز آن روز با لبخند دیده نشد. در 
روایت دوالبی، این نکته نیز اضافه شده است که 
فاطمه )س( به اس��ماء فرمان داد تا وی را غسل 

دهد و به سایر افراد اجازه ورود ندهد.
زنان اس�وه ) ۱۰ ( اس�ماء بنت عميس همس�ر گرامی 

اميرمؤمنان )ع( )۱ جلد(،حسينيان مقدم، حسين.

اشاره ای به برخی 
میقات های حج

 1 . ذوالُحلیفه )مسجد شجره \آبار علی)ع((
این مس��جد که در بخ��ش مدینه از آن 
س��خن خواهیم گفت،درهشت کیلومتری 
جنوب غربی ش��هر مدینه قرار دارد و میقات 
ه می روند. کسانی اس��ت که از مدینه به مکهّ
پیامبر )ص( در س��ه س��فر عمره و یک سفر 

حج تمتهّع، در این میقات محرم شدند.
 ٢ . ُجحفه

»ُجحف��ه« در  ۱8۹  کیلومت��ری ش��مال 
غرب��ی مک��ه و  ۱۷  کیلومتری جنوب ش��رق 
ش��هرك رابغ واقع اس��ت و میقات اهل شام، 
مص��ر و س��رزمین های دیگ��ری اس��ت که 
از ای��ن مس��یر وارد مک��ه می ش��وند.امروزه 
ه می آیند،در  ه ب��ه مکهّ کس��انی که ابتدا از جدهّ
مس��جد جدیداالحداثی که به ُجحفه معروف 
است،محرم می ش��وند.این مسجد  ۹۰۰  متر 
مساحت دارد.منطقه »غدیر خم« در نزدیکی 

جحفه )حدود چهار کیلومتری آن( قراردارد. 
چون این منطقه به وسیله سیل تخریب شد، 

آن را ُجحفه نامیده اند.
  3 . وادی عقیق

ای��ن وادی در  ۹۴  کیلومت��ری ش��مال 
ه بوده و میقات کسانی است که  ش��رقی مکهّ

ه می روند. از راه عراق و نجد به مکهّ
 ۴ . َقْرن الَمنازل

در  ۹۴  کیلومتری جنوب شرقی مکه واقع شده 
و میقات کسانی اس��ت که از نجد و طائف )جنوب 
مکه(،از جاده ریاض - طائف به حرم وارد می شوند. 
»َقْرن« به کوه کوچکی گفته می شود که از کوهی 
بزرگ جدا افتاده باشد.در این منطقه دومسجد در 
س��ال  ۱۴۰۲ ق. ساخته شده است. یکی »السیل 

الکبیر« و دیگری »مسجد وادی محرم«.
 ۵ . َیَلْمَلْم

کوه��ی اس��ت از کوه ه��ای »تهامه« که 
ه  در  ۱۰۰  کیلومت��ری جن��وب غرب��ی مکهّ
واقع ش��ده و میقات کسانی است که از یمن 
)جنوب شبه جزیره( وارد این شهر می شوند.

امروزه این مکان به س��عدیه معروف اس��ت. 
مس��جد یلملم با مس��احت  ۶۳۵  متر مربع، 

محل محرم شدن حاجیان یمنی است.
برگرفته از كتاب درسنامه آشنايی 
با تاريخ و اماكن مقدس مكه مكرمه 
و مدينه منوره )۱ جلد(،قائدان، اصغر.

آموزش حرکت و پویایی
از آموزه ه��ای اجتماعی ح��ج، آموزش 
حرک��ت و پویایی اس��ت. حاج��ی از آغاز 
مناسک تا پایان آن، همواره منزل به منزل 
در حال حرکت است. در میقات، لباس دنیا 
را از تن درمی آورد و لبیک گویان به س��وی 
کعبه می ش��تابد. به محض اینکه به کعبه 
می رس��د ش��روع به طواف می کند؛ یعنی 
حرکت می کند. پس از نماز به مقام ابراهیم 
علیه الس��الم می رود. از مقام راهی مسعی 
می ش��ود و در آن مکان مق��دس، هفت بار 
فاصله بین دو کوه صفا و مروه را طی می کند 
که گاه با هروله همراه است. پس از آن راهی 
عرفات می ش��ود. پس از نی��م روز توقف در 
عرفات به سوی مشعر عزیمت می کند. هنوز 
چند س��اعتی از رسیدن به مشعر نگذشته 
اس��ت که باید آهنگ منا کن��د. در منا هم 
ه��ر روز از نقطه ای به نقط��ه دیگر حرکت 

می کند؛ یک بار برای قربانی، چند بار برای 
رمی. پس از انجام دادن اعمال منا دوباره به 
مکه برمی گردد و حرکت برای طواف، نماز و 

سعی را پی می گیرد و تمام می کند.
البت��ه حرکت حاج��ی در ح��ج، از نوع 
حرکت رایج زندگی عش��ایری نیست که به 
دنبال آب و علف، م��دام حرکت از ییالق به 
قش��الق و بالعکس دارند؛ یعنی حرکتی در 
یک مدار بسته نیست یا از نوع حرکت های 
توریستی نیست که حرکت از یک نقطه عالم 
به نقطه دیگر است. حتی حرکت بوداگونه 
نیز نیس��ت که حرکت انس��ان از زندگی به 
طرف تنهایی اس��ت، بلکه حرکت��ی از نوع 
هجرت، هجرت های تمدن س��از و هدف دار 
است که از راه دین و حکمت انجام می گیرد.

در واق��ع، حاج��ی ب��ا بری��دن از تمام 
پیوندهای��ی ک��ه او را محدود ک��رده بود، 
در دوره آموزش��ی و تربیتی حج، »عبادت 
متحرك با جامعه« را با جسم و روح تجربه 
می کن��د و می آموزد که برای رس��یدن به 
نظام اجتماعی صالح در یک جا نماند و در 

یک قالب نگنجد.
 برگرفته از كتاب آموزه ها 
و آثار اجتماعی حج )۱ جلد(،بافكار،حسين.

حج درس��ت می تواند 
از اعضای ج��دا افتاده ی امت 
اس��المی، پیکره ی��ی واحد و 
کارآم��د و نیرومند بس��ازد، 
آن��ان را ب��ا هم آش��نا و از حرفها و دردها و پیش��رفتها و 

نیازه��ای یکدیگر، آگاهش��ان کند و تجربه ه��ای آنان را 
متبادل سازد.

بخشی از پيام به كنگره عظيم حج۱۳۷۱/۰۳/۱۳،.

در حج.... باید بررسی 
از اوضاع مسلمین در هر سال 
بش��ود ک��ه مس��لمین در چه 
حال هس��تند. این سفر حج 

برای این مس��ائل بوده است، برای "قیام ناس" بوده است، 
برای این بوده است که مسلمین مشکالت مسلمین را درك 

کنند و در رفعش کوشش کنند.
صحيفه نور،ج ۱8،ص 66.

1393

  دوره جدید    سال چهاردهم   شماره7   دوشنبه   10 شهریور 1393   5 ذی القعده   1435




