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تکخبر سخنآغاز

نماينده ولي فقيه در  استان گلستان با بيان 
اين كه حج، سفري باعظمت، باشكوه، شيرين 
و به ياد ماندني اس��ت، گف��ت: خانه خدا مكان 
تطهير دل است و دل مؤمنان مسلمان بايد در 

بيت خدا پاك شده و از همه چيز كنده شود.
 آيت اهلل س��يدكاظم نورمفي��دي، نماينده 
ولي فقيه در اس��تان گلستان در ديدار رييس 
س��ازمان حج و زيارت كشور در گرگان با بيان 
اين كه حج تقويت دين خدا است، بيان داشت: 
اين سفر الهي نصيب هر كس نمي شود و زائران 
ايران اس��المي بايد تالش كنند كه پيام رسان 

اسالم محمدي به ديگر مردم جهان باشند.
 امام جمعه گرگان با بيان اين كه باالترين سرمايه، 
رابطه خوب انس��ان با پروردگار است، خاطرنشان 
كرد: كشانده شدن به اين سمت سرمايه هاي ديگري 

را نصيب انسان مؤمن مي كند.
 وي با بيان اين كه حج، س��فري باعظمت، 
باشكوه، ش��يرين و به ياد ماندني است، گفت:  
روحاني��ون و مديران حج بايد نس��بت به بيان 
مع��ارف حج  تالش كنند و خدمت به  زائران را 

توفيق الهي بدانند .
 آي��ت اهلل نورمفي��دي ب��ا بي��ان اي��ن كه
 بيت خدا ن��ه تنها براي مس��لمانان بلكه براي 
بشريت مهم اس��ت، افزود: مراس��م عبوديت 
ميليون ها انس��ان در لباس واحد و يك شكل 
و جهت واحد در مقابل خدا، پيش چشم همه 

جهانيان منعكس مي شود.
نماين��ده ول��ي فقيه دراس��تان گلس��تان 
تصريح ك��رد: مش��اهده عبودي��ت، خضوع و 
خش��وع مسلمانان در مقابل خداوند بر روي هر 

مس��لماني اثرگذار بوده و س��بب تقويت ايمان 
آنان مي شود و ما مس��لمانان احساس شكوه و 
عظم��ت مي كنيم وقتي مي بيني��م دنيا از اين 

امتياز بي بهره است.
 نماينده مردم گلستان در مجلس خبرگان 
رهب��ري ادام��ه داد: خدمت به زائ��ران حرم 
امن اله��ي و حرم پيامبر گرامي اس��الم)ص( 
در صورتي كه رنگ و بوي الهي داش��ته باش��د 

بهترين اعمال است.
 آي��ت اهلل نورمفيدي، با اش��اره به وضعيت 
جهان اسالم، وحدت امت اسالمي را به مصلحت 
آنها دانس��ت و جمهوري اسالمي ايران را داعيه 

دار وحدت در سطح بين الملل عنوان كرد.
 آيت اهلل نورمفيدي با بيان اين كه مقام معظم 
رهبري به خاطر اهميت وحدت و توجه بيشتر 
به بعد عبادي و معنوي حج، اقامه نماز جماعت 
در هت��ل ها را ممنوع اعالم كرده اس��ت، اظهار 
كرد: مدي��ران و روحاني��ان كاروان ها بايد اين 

موضوع را به طور دائم به حجاج تذكر دهند.
وي ابرازاميدواري كرد: در سفر معنوي حج 
پيام وحدت مس��لمانان در برابر تفرقه افكنان  

بيشتر نمايان شود.

نماينده ولی فقیه در استان گلستان:

خانه خدا مكان تطهیر دل است

محمد رضا امامي:ريیس سازمان حج و زيارت:
ارزشیابی،
 يک نگاه
 آسیب شناسانه است

نگاه جناحي به انتخاب 
 مديران استاني  
حج وزيارت نداريم

 مهم ترين مشكالت زائران
در مدينه چیست؟  

بررسي شیوه پیگیري
 مشكالت زائران در مدينه

پاسخ به يک شبهه قديمی، 
حج يا كمک به فقرا  

هشدار مركز پزشكي 
 درخصوص كالهبرداري
از پزشكان حج

 وظیفه دست اندرکاران حج و زیارت 
خدمت  به  زائران  و میهمان خداوند  است

جشنواره وبالگ نويسان 
كاروان هاي حج برگزار مي شود
مدير پايگاهِ اطالع رساني حج از آغاز ثبت نام در 
نخستين جشنواره »وبالگ نويسان كاروان هاي 
حج« با ش��عار »هر كاروان ي��ك وبالگ« خبر 
داد و اع��الم كرد: ثبت ن��ام از ۱۱ تيرماه آغاز و تا 
۱۴ ش��هريور همزمان با اعزام نخس��تين گروه 

زائران ايراني به حج تمتع، ادامه خواهد داشت.
حجت االسالم روزبه بركت رضايي به شرايط 
و نحوه نام نويس��ي در اين جشنواره اشاره كرد 
و گفت: اين جشنواره ويژه كاروان هاي حج 93 
برگزار مي ش��ود كه ه��ر كاروان تنها مي تواند 
يك وبالگ محوري داش��ته باشد كه مديريت 

آن توسط مديركاروان انجام مي گيرد.
مدير پايگاه اطالع رساني حج خاطر نشان كرد: 
نتايج اوليه اين مسابقه ۱3 مهر ماه همزمان با عيد 
سعيد قربان و نتايج نهايي ۲۱ مهرماه همزمان با 

عيد سعيد غدير خم اعالم خواهد شد.
وي اف��زود: ۲۰ وب��الگ بر ت��ر از كاروان هاي 
حج تمتع 93 توس��ط هيأت داوران به عنوان 
برگزيدگان مرحله نخست انتخاب مي شوند 
و س��پس ۱۰ وبالگ بر تر نهايي با نظرسنجي 
اينترنتي عموم كاربران مشخص و مورد تقدير 

قرار مي گيرند.
مدير جشنواره وبالگ نويسان حج با بيان اينكه 
تمام مراحل اين جش��نواره به صورت اينترنتي 
انجام مي ش��ود، افزود: شركت در اين جشنواره 
فق��ط وي��ژه كاروان ه��اي حج 93 اس��ت كه 
عالقه مندان مي توانند، پس از س��اخت وبالگ 
http://hajj.ir/142براي ثبت نام ب��ه آدرس 

مراجعه كنند.

توشه برداريم 
هر سفری نياز به برداش��تن توشه ای دارد. 
بدون توش��ه سفر ممكن اس��ت ناتمام بماند و 
اصاًل انجام نش��ود، يا اگر انجام ش��د آن بهره ای 
كه الزم است، به دست نيايد و تنها رنج و سختی 
س��فر نصيب مسافر ش��ود.بدون توشه احتمال 
بس��يار زيادی دارد كه نتيجه س��فر مطلوب و 

دلخواه مسافر نشود. 
سفری در پيش است، سفری بزرگ وعظيم 
كه ش��ايد برخی زائران )مس��افران ( آن، روزها و 
س��الها منتظراش بوده اند.اين سفرنيز توشه ای 
می خواهد كه با توشه همه سفرهای ديگر تفاوت 
دارد. چ��ه زمانی بهتر از رمضان برای برداش��تن 

توشه زائر خانه خدا. 
ماه رمضان، ماه بهار قرآن و ماه نزول رحمت 
 بی انته��ای خداون��د متعال، ماهی اس��ت كه 
می ت��وان با خوش��ه چينی از نعم��ات و الطاف 
بزرگ و بی كران الهی توش��ه خوبی برای سفر 
عظيم حج تمتع به دس��ت آورد. فرصت بزرگی 
به دست آمده اس��ت، اگر می خواهيم كه برای 
سفری كه س��الها منتظرش بوديم آماده باشيم 

بايد فرصت توشه برداری را از دست ندهيم.
 قال رس�ول اهلل )ص( : إِنَّ ابواب السماء 
تفتح فى اول لیلة من شهر رمضان والتغلق 

الى آخر لیلة منه.
رس��ول خدا )ص( فرمود: درهای آسمان در 
نخستين شب ماه رمضان گشوده می شوند و تا 

آخرين شب بسته نمی شوند.
قال رسول اهلل )ص( : اذا استهلَّ رمضان 

غلقت أبواُب النار. 
رسول خدا )ص( فرمود: هنگامی كه هالل ماه 

رمضان پديدار گردد، درهای دوزخ بسته شود.
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1393 آغاز كالس هاي آنالین حجاج ویژه ماه رمضانمجلهخبری
مديريت آموزش معاونت فرهنگي بعثه  مقام معظم رهبري اعالم كردكالس هاي آنالين زائران 
حج تمتع 93ويژه ماه مبارك رمضان ازروزش��نبه ۷ تيرماه آغازشده وتا پايان ماه مبارك ادامه 
خواهدداشت.دراين دوره كالس ها باموضوعات متنوع وويژه ماه مهماني خداازقبيل مديريت 
معنوي سفرحج،اسرارومعارف حج،اخالق وآداب سفرحج،احكام عمومي قبل ازسفرحج،احكام 
ويژه بانوان،تفسيرآيات حج،وغيره ارائه خواهدشد. اين كالس ها ازساعت ۱۸ تا۱9عصردرفضاي 
مجازي به نشانيzaer.hajj.irقابل مشاهده است. زائران گرامي مي توانندجهت ورود به كالس 
آنالين بعداز نصب نرم افزارمربوطه كه درصفحه اصلي س��امانه موجود اس��ت با وارد كردن نام 
كاربري ورمزعبوركه كدملي بدون خط تيره و صفرابتداي آن است،ازاين كالسها استفاده كنند.

همايش كارگزاران حج اس��تان تهران با حضور سرپرس��ت 
حجاج ايراني و رياست سازمان حج وز يارت در سالن آمفي تئاتر 

سازمان حج و زيارت برگزار شد.

از ماه مبارك رمضان توشه بر گیريم
نماينده ولي فقيه درامور حج و زيارت بر ضرورت بهره گيري 
از روزها و ش��ب هاي ماه رمض��ان تا كيد كرد و اظهار داش��ت: 
فرصت عمر در حال گذر اس��ت و انس��ان بايد ت��الش كند تا به 
مدارج عالي از نظر معنوي دس��ت يابد. انسانها، وقتي مي ميرند 
از خواب بر مي خيزند و در آن هنگام خواهان بازگش��ت به دنيا 
هستند تا عمل صالح انجام دهند، ولي پاسخ به آنها منفي است. 
انبياء براي بيداري انس��انها  آمده اند و زن��گ خطر را براي او به 
صدا در آورده اند كه اين دنيا مزرعه آخرت است و بايد توشه اي 
براي قيامت خود برگيريد. در قيامت وقتي نامه اعمال انسان را 
به دس��تش مي دهند به او مي گويند خودت بخوان و خودت نيز 
قضاوت كن. او وقتي نامه اعمال خود را مي بيند متوجه مي شود 

كه كوچكترين چيزها از نظر دور نمانده است.

توجه به وظیفه خدمت به ضیوف الرحمن
 نماينده ولي فقيه در امور حج وزيارت در ادامه به فريضه بزرگ
  خدمت رساني به زائران بيت اهلل الحرام اشاره كردو اظهار داشت: انتصاب 
دس��ت اندركاران مجموع��ه حج و زيارت به خدم��ت به زائران 
حج و عتبات افتخار بزرگي اس��ت و كساني كه در اين مجموعه 
خدمت مي كنند بايد همواره مراقب رفتار و اعمال خود باشند تا 
مردم آنها را الگو ي رفتارهاي ديني و اخالقي در جامعه بدانند. 
وظيفه همه دس��ت اندركاران حج و زيارت خدمت به زائران در 
هر پس��ت و مقامي است و بايد تالش ش��ود تا مشكالت زائران 

برطرف شود.
وي تصريح كرد: همواره تالش ش��ده تا در مجموعه حج و 
زيارت و بعثه مقام معظم رهبري كارها با كارشناسي به پيش 
برود و تصميماتي كه اتخاذ مي گردد در جلس��ات كارشناسي 
مختلف مورد بررس��ي قرار گرفته است. در اين راه سعي شده 
ت��ا نظرات كارشناس��ان مجموعه حج و زي��ارت اخذ و به كار 

گرفته شود.
سرپرست حجاج ايراني اظهار داشت: در حوزه كارگزاران حج 
نيز تصميمات مهمي گرفته ش��ده است و تالش شده كه نقايص 
گذشته برطرف شود تا به اين ترتيب در جهت اهداف پيش بيني 
ش��ده گام برداريم و اين امر مستلزم تالش همه دست اندركاران 

مجموعه حج و زيارت و بعثه مقام معظم رهبري است.
وي افزود: مجموعه حج و زيارت و بعثه مقام معظم رهبري از 
انتقادهاي سازنده استقبال نموده و اموري كه به نفع مردم بوده 
و قابل اجرا باشد را در دستور كار قرار خواهد داد تا بدين وسيله 
گام هاي جدي در راس��تاي بهبود شرايط زائران در حج، عمره و 

عتبات برداشته شود.
حجت االس��الم والمس��لمين س��يد علي قاضي عس��كر بر 
ضرورت اصالح امور حج وزيارت توس��ط بدن��ه خود مجموعه 
تأكي��د كرد و اظهار داش��ت: محيط كار در ح��وزه حج و زيارت 

بايد اسالمي باش��د و با اخالق و رفتار صحيح و خوب اسالمي با 
ارباب رجوع برخورد ش��ود تا فض��اي معنوي در مجموعه حج و 

زيارت تقويت شود.
وي در پاي��ان بر ضرورت تداوم هم��كاري و هماهنگي ميان 
بخش ه��اي مختلف بعثه مقام معظم رهبري و س��ازمان حج و 

زيارت تأكيد كرد.

زيارت، فرصتي براي تولد دوباره انسان است
نماينده ولي فقيه در س��ازمان حج و زيارت گفت: كس��اني 
كه دچار اش��تباه و گناه شده اند از فرصت زيارت مي توانند براي 

تولدي دوباره بهره بگيرند و راه هاي غلط خود را اصالح كنند.
حجت االس��الم و المس��لمين س��يدعلي قاضي عس��كر در 
پاس��خ به س��ئواالت پايگاه اطالع رس��اني حرم رض��وي اظهار 
 داش��ت: زيارت در اس��الم فلس��فه خاصي دارد كه از جمله آن 
معرفت افزايي زائران اس��ت. زائران بايد با پيشوايان ديني خود 
آش��نا شده و به واسطه اين زيارت خود را به حضرات معصومين 

)ع( نزديك كنند.

ضرورت الگوگیري از ائمه اطهار )ع(
وي برضرورت الگوگيري از ائمه اطهار )ع( تأكيد كرد و افزود: 
اين بزرگواران به دليل عصمتي كه دارند مصون از خطا و اشتباه 

هس��تند و در نتيجه هر كس به دنبال آن��ان حركت كند قطعاً 
نجات پيدا خواهد كرد.

حجت االسالم و المسلمين قاضي عسكر تصريح كرد: خرافه 
گراي��ي و بي توجه��ي به اهداف زيارت س��ودمند، خطر بزرگي 
اس��ت كه در كمين زائران اس��ت. عالمان و فرهيختگان جامعه 
وظيفه دارند با توس��عه فرهنگ زي��ارت زمينه بهره وري هرچه 

بيشتر از اين فرصت بزرگ را براي عموم مردم فراهم سازند.

توجه جدي به تبیین آداب زيارت
نماينده ول��ي فقيه در امور حج وزي��ارت اضافه كرد: بايد به 
تبيي��ن آداب زيارت توجه جدي ش��ود تا برخ��ي از رفتارهاي 
نامناس��ب و آزارهايي كه هم اكنون ش��اهد آن هستيم برچيده 
شود. به عنوان مثال آيا ضرورت دارد در عربستان مردم با صداي 
بلند صلوات بفرستند و تمركز كساني كه در حال خواندن دعا و 

زيارت هستند را  از بين ببرند؟
سرپرس��ت حجاج ايراني اظهار داش��ت: آيا براي بوس��يدن 
ضريح مطهر جايز اس��ت كه انس��ان ديگران را مورد فشار و آزار 
قرار دهد؟ ما در موسوم حج نيز اين تذكر را به مردم مي دهيم كه 
بوس��يدن حجر االسود مستحب است ليكن اختالط زن و مرد و 
آزار رساني به ديگران حرام. هر زائر بايد به اين نكات مهم توجه 

كند تا بتواند زيارت عارفانه داشته باشد.

روزه عبادتي بسیار جامع و شگرف است
نماينده ولي فقيه و سرپرس��ت حجاج ايراني طي س��خناني 
در جمع نماز گزاران حج و زيارت به تش��ريح بركات ماه مبارك 
رمضان پرداخت و روزه را عبادتي بس��يار شگرف و جامع با آثار 

فراوان فردي و اجتماعي دانست.
حجت االس��الم والمسلمين س��يد علي قاضي عسكر كه در 
مراسم تواصي بحق سخن مي گفت، با عرض تبريك فرا رسيدن 
ماه مبارك رمضان به روايتي از معصوم )ع( استناد كرد و اظهار 
داش��ت: خداون��د روزه را ازْآن خود مي داند و پ��اداش آن نيز از 

جانب خداوند به روزه دار عطا مي شود.
سرپرس��ت حجاج ايران��ي آرامش روحي و روان��ي را يكي از 
ويژگي هاي ماه مبارك رمضان دانست و افزود: خداوند به سبب 
روزه، آرام��ش خاطر توأم با تعالي معنوي را به انس��ان روزه دار 

عنايت مي كند.
دعاهاي س��حر و ابو حم��زه ثمالي و دعاه��اي روزانه كه در 
كوتاه ترين جمالت، بزرگترين و واالترين معاني را در خود دارد 

روح انسان را متحول مي كند.
حجت االس��الم و المسلمين قاضي عس��كر، انس با مردم و 
پرهيز از بي تفاوتي در برابر مشكالت آنان را از جمله بركات روزه 
داري دانس��ت و گفت با انفاق، تقسيم شادي ها با مردم و اطعام 
روزه داران، انس��ان روزه دار حس نوع دوستي را در خود تقويت 
مي كند. وي در پايان به نمازگزاران توصيه كرد از ش��بهاي قدر 
و ه��ر لحظه ماه مبارك رمضان كه عيد اوليا ي خدا اس��ت بهره 
گيري نمايند، زيرا خداوند در اين ماه بركات و عنايات خود را به 

روزه داران عنايت مي كند.

سرپرست حجاج ایرانی در همایش كارگزاران حج استان تهران:

 وظیفه دست اندرکاران حج  و  زیارت 
خدمت  به  زائران  و میهمان خداوند  است

 مجموعه حج و زيارت و بعثه 
مقام معظم رهبري از انتقادهاي سازنده 
استقبال نموده و اموري كه به نفع مردم 
بوده و قابل اجرا باشد را در دستور كار 

قرار خواهد داد
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مجلهخبری1393 مركز پزش��كي حج در مدينه منوره تا پي��ش از ايام حج تمتع به بهره برداري خواهد 
رسيد. اين مركز پزشكي در ساختماني نوساز حدفاصل خيابان هاي اميرالمومنين 
عل��ي بن ابي طالب )عليه الس��الم( و قرب��ان و در خارج از طرح توس��عه حرم نبوي، 
ايجاد ش��ده اس��ت. مس��احت اين مركز بالغ بر س��ه هزار و ۲۰۰ مت��ر مربع بوده و 
عالوه بر طبقه همكف، داراي چهار طبقه اس��ت و زيرزمين بزرگ آن به انبار دارو و 
تجهيزات پزش��كي اختصاص خواهد يافت. طبقه اول اين مركز، شامل واحدهايي 
نظير اورژان��س، تزريقات خواهران و برادران، داروخانه، س��ونوگرافي، راديولوژي، 

سي. سي. يو، آي. سي. يو و… است.

بهره برداري از مركز جدید پزشكي حج در مدینه منوره

اوحدي گفت: به هیچ وجه در انتخاب مديران استاني حج 
وزي�ارت نگاه جناحي نداريم بطوري كه در عرض يك س�ال 
گذش�ته فقط دو مدير كل حج و زيارت درسطح كشور تغییر 
كرده اند و سعي ما هم اين است كه از بین مجموعه كارگزاران 

و با تجربه ها در اين زمینه استفاده شود.
سعيد اوحدي معاون وزير و رئيس س��ازمان حج و زيارت كشور 
سه شنبه دهم تيرماه سال ۱393 در جمع كارگزاران زيارتي استان 
گلس��تان در هتل شهاب گرگان گفت: اس��تان گلستان با وحدت و 
همزيس��تي مسالمت آميز شيعه و س��ني الگوي كشور ماست و من 
در دوران دفاع مقدس و دوران هش��ت س��ال اسارت خودم ديدم كه 
اقليت ها كه الگوي اخالق بودند چشم طمع دشمن را كور كردند و به 

كشور عزت و افتخار دادند.
اوحدي اف��زود: اآلن هم فرزندان نظام در مذاكرات هس��ته اي با 
قدرت ظاهر شدند و حتي شرط مي گذارند و استكبار بداند كه ايران 
ليبي نيس��ت كه هر كاري دلشان خواس��ت بكنند و نفت ما را سوار 
كشتي كنند و ببرند و بدانند كه دانش هسته اي ما بومي شده است.

وي با اش��اره به سفر ۱۰ سال پيش جك اس��تراو به ايران گفت: 
۱۰ س��ال پيش بحث بر س��ر اين بود ك��ه ايران ۲۰۰ س��انتريفيوژ 
 بيش��تر نداشته باشد اما امروز ۱9 هزار سانتريفيوژ داريم و اين دانش 

هسته اي كه بومي شده ثمره خون شهداست.
بايد حرمت و حقوق زائر رعايت شود

معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي خاطر نشان كرد: خون شيعه 
و س��ني باعث عزت مسلمين شده و امروز اگر از وحدت شيعه وسني 
صحبت مي ش��ود از وحدت اعتقادي و مبنايي س��خن مي گوييم و 
ظلمي كه داعش در عراق بوجود آورده به هيچ وجه پايدار نيس��ت و 

بساط تكفيري هاي بعثي داعش برچيده خواهد شد.
سعيد اوحدي ادامه داد: در بحث واگذاري اختيارات حج و زيارت 
به كارگزاران، آن بخش��ي كه در اختيار سازمان هست كه مشخص 
اس��ت، اما س��اير بخش ها را مي توانيم واگذار كني��م و اعتقاد داريم 
كارهاي حج و زيارت بايد توسط كارگزاران زيارتي بازنشسته و فعال 

انجام شود و حتي بازرسي ها را مي توان به كارگزاران سپرد.
اقتصاد زائر را فعال كنیم

رئيس س��ازمان حج و زي��ارت افزود: متاس��فانه تاكنون موضوع 
اقتص��اد زيارت مغفول مانده و ما در ديداري كه با جناب آقاي جنتي 
وزير ارش��اد و رئيس محترم جمهوری داشتيم و گزارشي كه به مقام 
معظم رهبري داديم، اين موضوع تأكيد ش��د و اميدواريم به سمتي 
برويم ك��ه اقتصاد زائر را فعال كنيم. در ح��ال حاضر 9 هزار ميليارد 
تومان دارايي زائر نزد بانك ها اس��ت و اين پول بايد در جهت رفاه زائر 
بكار گرفته شود. سپس س��عيد اوحدي معاون وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي و رئيس سازمان حج و زيارت كشور به جمع خبرنگاران رفت 

و به سؤاالت خبرنگاران گلستاني پاسخ گفت.
نگاه جناحي در انتخاب مديران استاني حج وزيارت نداريم

وي ادام��ه داد: يكي از اهداف اين س��فر نيز همين هس��ت كه ما 
ظرفيت هاي اس��تان را شناس��ايي كنيم و به هيچ وج��ه در انتخاب 
مديران استاني حج وزيارت نگاه جناحي نداريم بطوري كه در عرض 
يك سال گذشته فقط دو مدير كل حج و زيارت درسطح كشور تغيير 
كرده اند و س��عي ما هم اين اس��ت كه از بين مجموعه كارگزاران و با 

تجربه ها در اين زمينه استفاده شود.
اوحدي در پاس��خ سئوالي در خصوص استفاده از نيروهاي جوان 

در س��ازمان حج و زيارت گفت: امسال عمره ۶۴ درصد افزايش پيدا 
كرد و در حوزه عتبات عاليات نيز 3۰ درصد افزايش داشته ايم، ۸۰۷ 
هزار نفر در قالب ۶۵۰۰ كاروان به عمره رفتند و س��ال گذشته ۴9۰ 
هزار نفر در قابل ۴۵۰۰ كاروان و همين افزايش تعداد كاروان مساوي 
اس��ت با افزايش مديران جوان، خدمه، آشپز و ساير عوامل كه نشان 

مي دهد استفاده از جوانان در سازمان وجود دارد.
رئيس سازمان حج و زيارت در جواب سئوالي در خصوص خريد 
و فروش فيش حج تصريح كرد: براي نخستين بار مصوب كرديم كه 
خريد و فروش نه، بلكه انتقال فيش حج به غير انجام شود و استدالل 
ما هم اين بود كه ممكن است فردي كه فيش دارد تا موقع اعزام دچار 
مشكل مالي و… ش��ود، لذا ما خواستيم شرايطي فراهم شود تا وي 

بتواند به پول خود برسد و مشكلش را حل كند.
انتقال اسناد فیش حج وعمره به تعادل رسیده است

اوح��دي گفت: امروز انتقال اس��ناد به يك تعادل رس��يده و قباًل 
چيزي حدود يك پنجم قيمت قبل از آزاد كردن فيش معامله مي شد 
از مجاري غير مجاز اما امروز اين قيمت به يك شش��م رسيده و هيچ 

هيجان جدي در اين زمينه وجود ندارد.
در ح��وزه عمره نيز ۶ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر در نوبت هس��تند و 
اگر ما امسال بتوانيم ۱ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر را اعزام كنيم ظرف سه 
سال آينده اين تعداد ثبت نامي اعزام خواهند شد و بعد از آن مي توانيم 
ثبت نام مجدد را ش��روع كنيم و در بحث تمتع نيز تقريباً اين موضوع 

محدوديت اعزام ها، مشمول همه كشورهاي اسالمي مي شود.
معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در خصوص سؤالي مبني بر 
شيوع ويروس كرونا در عربستان گفت: اين ويروس از شتر و گوشت 
و فرآورده هاي آن در عربس��تان شروع شد و آخرين نظر كارشناسان 
بهداشت جهاني اين است كه اين بيماري فصلي و مختص بهار است 

كه فعاًل از آن خبري نيست و مهار شده است.
اوحدي اف��زود: از بين ۸۰۷ هزار عمره گ��زار ايراني ما حتي يك 
نمون��ه وي��روس كرونا را مش��اهده نكرديم و به دليل س��طح كيفي 
خدمات پزش��كي توانس��تيم اين قضيه را كنترل كنيم و سخن ما با 

زائرين اين است كه حتماً در معاينات پزشكي شركت كنند.

امسال ۶۰ پزشک زن به حج اعزام مي شود
وي در س��ؤالي در خص��وص اقدامات براي تمتع امس��ال گفت: 
پيش از اين تنها زائراني كه از ايس��تگاه تهران به حج اعزام مي شدند 
مي توانس��تند كاروان مدينه قبل يا بعد را انتخاب كنند اما پروازهاي 
مدينه قبل و بعد به ايستگاه هاي مشهد و اصفهان هم اضافه شده و در 
حال حاضر ۱3 استان كشور داراي پرواز مدينه قبل و بعد مي باشند. 
همچنين كيفيت و قيمت مناسب تر مد نظر ما بود، بطوريكه امسال 
براي نخس��تين بار وجوه حج تمتع به دليل اينكه بر مردم فشار نيايد 
در دو قس��ط در بهمن و ارديبهش��ت دريافت ش��د تا مردم عيد را به 

سختي پشت سر نگذارند.
اوحدي گفت: به منظور رفاه حال زائران زن امس��ال نخس��تين 
س��الي اس��ت كه طرح انطباق در حوزه هاي درماني صورت گرفت و 
۶۰ پزش��ك زن يعني چهار برابر تعداد اعزامي س��ال گذشته به حج 

اعزام مي شوند.
اضافه شدن۲ كاروان به كاروان هاي تمتع 93

رييس س��ازمان حج و زيارت كش��ور گف��ت: ۲ كاروان به تعداد 
كاروان هاي اعزامي تمتع سال 93 اضافه خواهد شد.

مهندس اوحدي گفت: اين افزاي��ش درپي كاهش ۲۰ درصدي 
ظرفيت نيروهاي ستادي سازمان حج و زيارت در تمتع فراهم شد.

وي گفت: همه كاروان هاي تمتع مش��خص ش��ده اند و آموزش و 
معاينه زائران در سراسر كشور در حال انجام است.

رييس سازمان حج و زيارت كش��ور درباره ظرفيت عمره مفرده 
هم گفت: هفته قبل پرونده عمره هم بس��ته شد و اعزام آنان از اوايل 

آذر آغاز مي شود.
اوحدي افزود: امس��ال ممكن است۷۰۰ هزار نفر را به عمره اعزام 
كني��م كه باكاهش يكصد ه��زار نفري مواجه خواهيم ش��د. رييس 
س��ازمان حج و زيارت كش��ورگفت: اين كاه��ش احتمالي به علت 
سنجيدن موقعيت و خدمات كشور عربستان اعمال خواهد شد اما به 

محض مطلوب بودن شرايط، ظرفيت عمره را افزايش خواهيم داد.
اوحدي:پروازهاي حج به فرودگاه امام منتقل نمي شود
رييس س��ازمان حج و زيارت با تش��ريح آخرين وضعيت انتقال 
پروازهاي حج تمت��ع ۱393 از فرودگاه مهرآباد به امام خميني )ره( 
گفت: شرايط و مالحظات مورد نظر اين سازمان براي انتقال پروازهاي 

حج به فرودگاه امام )ره( تا به امروز رعايت و تامين نشده است.
مهندس »س��عيد اوحدي« رييس س��ازمان حج وزيارت گفت: 
موضوع انتقال پروازهاي حج تمتع از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام 
خميني )ره(، سال گذشته مطرح ش��د و سازمان حج و زيارت براي 

انجام اين كار مالحظات بسيار مهمي را در نظر داشت.
وي افزود: براي انتقال پروازهاي حج تمتع به فرودگاه امام )ره( بايد 
برخي ش��رايط در اين فرودگاه فراهم مي شد كه سازمان حج و زيارت 

موارد و شرايط مورد نياز را به مسووالن اين فرودگاه ارايه كرد.
رييس س��ازمان حج و زيارت با بيان اين كه قرار ش��د مالحظات 
مورد نظر سازمان حج و زيارت تأمين شود، خاطرنشان كرد: بر اساس 
اطالعات دريافتي تا به امروز ش��رايط و مالحظات مورد نظر سازمان 
حج و زيارت براي انتقال پروازهاي حج به فرودگاه امام خميني )ره( 

رعايت و تامين نشده است.
بنابر اعالم سازمان حج و زيارت، ۶۴ هزار زائر ايراني در حج تمتع 
93به زيارت خانه خدا مشرف مي شوند و نخستين گروه زائران ايراني 

۱۴ شهريور ماه امسال عازم سرزمين وحي خواهند شد.

رییس سازمان حج وزیارت:

 نگاه جناحي به انتخاب مدیران استاني 
حج وزیارت نداریم
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رویخطخبرها

شیوه رفتار مأموران امنیتي با حجاج تغییر مي كندمجلهخبری
صالح بن منس��ي الحارث��ي از مس��ئوالن اداره دفاع مدني طائ��ف هدف از برگ��زاري اين دوره 
 آموزش��ي را ارتق��اي س��طح خدمات رس��اني دولت در خصوص حس��ن رفت��ار و گفت وگو با 
ضي��وف الرحم��ن اعالم كرد.ناص��ر الفعر از مس��ئوالن اداره دفاع ش��هري طائف اع��الم كرد: 
 دس��توراتي براي آموزش دس��ت ان��دركاران خدمت به ضي��وف الرحمن و آم��وزش راههاي 
حسن رفتار با حجاج از لحظه ورودشان به سرزمين وحي تا لحظه خروج صادر شده است كه هدف 
از برگزاري اين دوره هاي آموزشي، فراگيري مهارتهاي رفتاري و گفت وگو و ارتباط فعال با زائران 
است. در دوره اخير، ۶۰۰ نفر راههاي تعامل بهتر با زائران را فرا گرفتند كه در اين دوره بر اهميت 

گفت وگو در فرهنگ اسالمي و اهميت آراسته شدن به اخالق حسنه و آداب اسالمي تاكيد شد.

هشدار مرکز 
پزشكي درخصوص 
 کالهبرداري
از پزشكان حج
رييس مركز پزشكي حج و زيارت جمعيت هالل احمر با بيان اينكه بار ديگر 
كالهبرداران جهت فريب پزش��كان دست به كار شدند، اظهار كرد: تمامي 
اعزام هاي كادر درماني حج و عتبات عاليات، تنها از طريق اين مركز و بدون 
دريافت هيچ وجهي انجام مي ش��ود.  دكتر سيد علي مرعشي رييس مركز 
پزشكي حج و زيارت جمعيت هالل احمر تاكيد كرد: چند سال است كه در 
آغاز فرآيند انتخاب پزشكان حج كالهبرداران از اشتياق اين قشر زحمتكش 
جامعه براي انجام مناسك حج سوء استفاده كرده و گاهي كالهبرداري هايي 
نيز صورت مي گيرد. وي افزود: تمامي اعزام هاي كادر درماني حج و عتبات 
عاليات، تنها از طريق اين مركز و بدون دريافت هيچ وجهي انجام مي ش��ود.

مرعش��ي، ضمن تبريك فرارس��يدن ماه مبارك رمضان به جامعه پزشكي 

كشور گفت: روز گذشته، تعدادي از پزشكان با دفتر اين مركز تماس گرفته 
و اعالم كردند گروهي كه خود را پرسنل اين مركز معرفي كرده، با بيان اينكه 
ش��ما براي اعزام به حج انتخاب شده ايد، درخواست واريز وجه به حسابي را 
خواستار ش��ده اند. رييس مركز پزشكي حج و زيارت جمعيت هالل احمر 
افزود: موضوع را از طريق حراست جمعيت هالل احمر، سازمان حج و زيارت 
و بعثه مقام معظم رهبري نيز دنبال مي كنيم، ولي شايس��ته اس��ت جامعه 
پزش��كي نيز همكاري الزم را با ما داش��ته و در صورت تماسهاي اينچنيني 
عالوه بر اين كه شماره پيامك يا تلفني كه با آن تماس گرفته اند را در اختيار 
ما قرار دهند، با مراجعه به سايت مركز پزشكي حج و زيارت جمعيت هالل 

احمر و يا تماس با اين مركز از روند اعزام ها نيز كسب اطالع كنند.

دختر بنيانگزار جمهوري اس��المي – حضرت امام خميني )ره( - كه براي عمره مفرده به مكه س��فر كرده اس��ت؛ از نظم و 
انضباط حاكم بر عمليات عمره مفرده و ارايه خدمات به زائران بيِت اهلل الحرام تجليل كردو گفت: رس��يدگي به امورزائران 
پاداش بزرگي نزد خداي متعال دارد و نگاهي به روند خدمت رساني به زائران نشان از مديريت اليق و زحمات بسيار است. 
 به گزارش خبرنگار اعزامي پايگاه اطالع رس��اني حج به مكه مكرمه؛ »فريده مصطفوي« در ديدار ش��ماري از مس��ئوالن 
بعثه مقام معظم رهبري و ستاد عمليات عمره كه در هتل »رويا العزيزيه« شهر مكه انجام شد؛ گفت: همه بايد بكوشيم با 
خدمت به ضيوف الرحمن؛ رضايت و خشنودي خداي متعال را كسب كنيم. دختر امام خميني )ره( همچنين بر ضرورت 
پيروي از راه و انديشه هاي حق طلبانه امام خميني و مقام معظم رهبري تأكيد كرد و گفت: با پيروي از راه و منش امام و رهبر 
معظم انقالب بهتر مي توان در مسير كسب رضاي الهي قرار گرفت. نقل خاطره اي از امام راحل: خانم مصطفوي كه دومين 
دختر امام راحل به شمار مي رود؛ همچنين خاطره اي از امام خميني )ره( در ارتباط با حج مطرح كرد و گفت: يادم مي آيد 
كه از امام درباره نيت طواف سئوال شد و از آن بزرگوار پرسيديم در آغاز طواف خاطرم نيست كه نيت را قبل از شروع طواف 
) حجراالسود( كردم يا كمي جلوتر كه امام فرمودند: »حضور مهم است، اينكه كجا نيت كردي خيلي مهم نيست.« عمليات 

عمره مفرده تا ۲۰ رمضان ادامه مي يابد و احتماالً تا پايان عمره امسال بالغ بر ۸۱۰ هزار نفر به عمره مشرف خواهند شد.

تجلیل دختر 
امام راحل از 
خدمت رساني 

به زائران

حرم پیامبردرمدينه منوره 
دوطبقه مي شود

رس��انه هاي عربس��تان ازدو طبقه ش��دن 
حرم پيامبر اك��رم در مدينه منوره خبر دادند 
و همچنين آمادگي  براي س��اخت طبقه دوم 
حرم مطهر نبوي )ص( را اعالم كردند. روزنامه 
المدينه به نقل از يك منب��ع آگاه پيش بيني 
كرد كه نخستين اقدامات زيربنايي و ساخت و 
ساز براي ساخت طبقه دوم حرم مطهر نبوي )ص( 

پس از ماه مبارك رمضان انجام مي شود.

توزيع 1۰ هزار ويلچر رايگان 
در بین زائران در مكه

مدير بخش ارايه خدمات ب��ه زائران معلول و 
سالمند از اختصاص ۱۰ هزار ويلچر رايگان براي 
خدمت رس��اني به زائران بيت اهلل الح��رام در ماه 
مب��ارك رمضان خب��ر داد. »مصلح المحمادي« 
مدير اين مجموعه گفت كه اين اقدام به دس��تور 
امير مك��ه و با هدف ايجاد امكانات و تس��هيالت 
بهتر بويژه براي زائراني اس��ت كه طواف و تشرف 
به حرم براي آنها بدون ويلچر امكانپذير نيس��ت. 
براس��اس اين گزارش، 3۰۰ دستگاه ويلچر برقي 
 و ۵۰۰ دس��تگاه ويلچر اج��اره اي نيز در خدمت 
ضيوف الرحمن است. وي گفت: نيروهاي خدمه 
اين بخش همگي داراي كارت شناسايي هستند 
كه روي كارت هاي آنها ش��ماره ويلچر درج شده 
است و با كسانيكه در اين خصوص با هدف كسب 
درآمد اقدام غيرقانوني كنند؛ برخورد مي ش��ود. 
الزم به ذكر است هم اكنون دراكثر هتل هاي محل 
اسكان زايران ايراني؛ تعداد محدودي ويلچر نيز براي 

استفاده زائران كشورمان تدارك ديده شده است.

تأسیس دو دفتر خدماتی 
زيارتی در ايرانشهر و چابهار

مدير حج و زيارت سيس��تان و بلوچس��تان 
گف��ت: در حال حاضر ۱۰ دفت��ر فعال خدمات 
زيارتی در س��طح استان سيستان و بلوچستان 
وج��ود دارد و تأس��يس دو دفتر در ش��هرهاي 
ايرانشهر و چابهار نيز در دست بررسي و مطالعه 
است. با حضور رئيس سازمان حج و زيارت كشور 
و هيأت همراه و مسئوالن سيستان و بلوچستان، 
هماي��ش كارگ��زاران حج و زي��ارت در زاهدان 
برگزار شد. در ابتداي همايش كارگزاران حج و 
زيارت، رضا كيخا مدير حج و زيارت سيستان و 
بلوچستان به ارائه گزارشي از فعاليت هاي اداره 
حج و زيارت سيس��تان و بلوچستان و مسائل و 
برخي مش��كالت موج��ود در اداره حج و زيارت 
آن اس��تان پرداخت. وي اظهار ك��رد: ۱۰ دفتر 
فعال حج و زيارت در س��طح استان وجود دارد و 
تأسيس دو دفتر در شهرهاي ايرانشهر و چابهار 

نيز در دست بررسي و مطالعه است.

نکته

مس��ؤول تداركات س��تاد عم��ره مكه 
همچنين از نظارت ب��ر كار پخت و توزيع 
غذا بي��ن زائران خبر داد و گفت: فرم هاي 
نظرسنجي بين زائران درخصوص ارزيابي 
از نح��وه ت��داركات و غ��ذاي ارايه ش��ده 
توزيع شده اس��ت كه معموالً بيش از ۸۰ 
درصد زائ��ران از اين موضوع ابراز رضايت 
ك��رده اند. مه��دی ج��اوري از مأموريت 
جديد ح��وزه ت��داركات در م��اه مبارك 
رمض��ان خبر داد و گف��ت: در ماه مبارك 
رمض��ان دووعده غذاي گرم ب��راي افطار 
و س��حر زائران آماده و توزيع مي ش��ودو 

ب��راي آن دس��ته از زائراني ك��ه به داليل 
مختلف ام��كان روزه گرفت��ن ندارند نيز 
غذاهاي بسته بندي ش��ده براي استفاده 

در اتاق های زائران توزيع خواهد ش��د.
وي از جدول غذاي��ي ويژه ماه رمضان 
در مكه مكرم��ه براي زائران كش��ورمان 
س��خن گفت و افزود: باتوج��ه به گرماي 
باالي ۴۰ درجه درشهر مكه و روزه داري 
زائران ك��ه معموالً با كم ش��دن آب بدن 
همراه خواه��د بود؛ در م��اه رمضان بين 
كاروان هاي ايراني ميوه و نوش��يدني هاي 
مناسب ماه مبارك توزيع خواهد شد. وي 

گفت: تالش شده تا بهترين و مرغوبترين 
اجن��اس و كاالي موردنياز ب��راي زائران 
خريداري ش��ود ودر ام��ر خريد و توزيع و 
پخت نظارت هاي دقيقي از س��وي ستاد 
عمره صورت مي گيرد. مس��ؤول تداركات 
ستاد عمره مكه در پايان با بيان اين مطلب 
ك��ه »حق زائر را باي��د در همه حوزه هابه 
درستي ادا كنيم« گفت: همه اقدامات در 
س��تاد عمره با هدف كس��ب رضايت الهي 
در پذيراي��ي از ضي��وف الرحمن صورت 
مي گيرد و اميدواري��م كه بتوانيم وظايف 

محوله را به درس��تي انجام دهيم.

ابراز رضايت بیش از ۸۰ درصد زائران از نحوه تداركات عمره
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بارها ش��نيده ايم كه می گويند:"وقتی 
برای نخس��تين بار نگاهت به كعبه می افتد 
سه آرزويت برآورده می شود، البد شما هم 
مانند بسياری از زائران برای اولين نگاه مهم 
تري��ن آرزوهای خود را در نظ��ر گرفته ايد. 
درباره اهميت نگاه انسان به كعبه احاديثی 

وجود دارد كه در ادامه آورده می شود.
رس��ول اكرم)ص(فرم��وده اند:نگاه به 
كعب��ه از روی محبت نس��بت به آن عبادت 

است  خطاها را كامال از بين می برد.
امام عل��ی عليه الس��الم فرمودند:هرگاه 
ب��رای حج خانه خدا بيرون ش��ديد، به خانه 

خدا بس��يار بنگريد چرا كه خداوند را صد و 
بيس��ت رحمت در كنار خانه خويش است. 
شصت رحمت برای طواف كنندگان ،چهل 
رحم��ت برای نمازگزاران و بيس��ت رحمت 
برای نگاه كنندگان. امام صادق عليه السالم 
فرمودند:هرك��س به كعبه بنگرد،پيوس��ته 
برای او حسنه نوشته می شود و گناه از او محو 

می شود تا آنكه نگاهش را از كعبه برگيرد.
همچني��ن امام صادق عليه الس��الم در 
جای ديگ��ری فرموده اند:كمترين پاداش 
برای نگاه به كعبه اين اس��ت ك��ه خداوند 
برای هر گناه حسنه ای می بخشد و گناهی 

می زدايد و درجه ه��ا برای او باال می برد. اما 
حديثی كه بيش��تر به اي��ن موضوع نزديك 
بود حديثی از رس��ول خداوند)ص( بود كه 
می فرمايد:"تفتح ابواب السماء و يستجاب 
الدعا فی اربعة مواقف ...و عند رويه الكعبه"

در چهار مورد درهای آس��مان گشوده و 
دعا مس��تجاب می گردد، يك��ی هنگام نگاه 
به كعبه اس��ت." اين حديث و احاديث ديگر 
نشان می دهد اين باب رحمت الهی تنها در 
نگاه نخست گش��وده نمی شود بلكه اين در 
همواره برای همه و در همه زمان ها گشوده 
می شود و تنها مختص به اولين نگاه نيست.

نکته

نخستین نگاه به كعبه

بیشتربدانیم

مجلهخبری دروديوارهتل هاي محل استقرارزائران ايراني،مملو ازاطالعيه ها و اعالم برنامه هاي مختلف 
است؛ازس��اعت س��روغذا گرفته تا زمان تش��رف به بخش بانوان حرم مطه��ر.در ميان اين 
اطالعيه ها)نظير برنامه غذايي يا زيارت دوره و…(عالوه  برتقديرنامه هاي مختلف كاروان ها 
درب��اره مديران ثابت،اطالعيه هايی هم جهت هش��دار وآموزش وج��ود  دارد. برخي از اين 
اعالميه ها مربوط به نحوه نشستن روي صندلي ها براي صرف صبحانه وغذا است كه تأكيد 
شده تا  زوارمحترم  براي كس ديگري جا نگه ندارند، يا حتماً به ترتيب بنشينند و صندلي هاي 
خالي را پُركنند. موارد ديگر مربوط به سوارنشدن بانوان در خودروهاي شخصي  و  مراقبت از 

جيب ها و كيف ها در هنگام وضوگرفتن در برخي اماكن مربوط به زيارت دوره است .

هشدارهایي كه زائران باید آن را جدي بگیرند

 بررسي شیوه پیگیري مشكالت زائران
در مدینه در گفت وگو با یك مسؤول

مهم ترین مشكالت زائران 
در مدینه چیست؟ 

سركش��ي مكرر و بعضاً روزانه به بيمارس��تان ها، زندان ها، بازداشتگاه ها 
و… و رسيدگي به همه مشكالت ريز و درشت زوار نظير اسكان، حمل و نقل 
و درمان  برنامه ثابت اين واحد است. علي بخش بهمني، مسؤول واحد امداد 
و پيگيري ستاد عمره مدينه منوره اس��ت كه اتاقي دورتر از ساير واحدهاي 

ستاد و مملو از ماجراهاي تلخ و شيرين درباره وضعيت زوار ايراني دارد.
 مهم تري�ن مش�كالتي ك�ه زائ�ران ايران�ي با آن ه�ا مواجه 

مي شوند، چیست؟
بيش��ترين مراجعات مربوط به مس��ائل مرتبط با بستري شدن بيماران، 

درگذشتگان، اشياي گمشده و دستگيرشدگان است.
 مگ�ر موضوعات مربوط به درمان، به هیأت پزش�كي ارتباط 

پیدا نمي كند؟
ش��ش بيمارس��تان طرف قرارداد ايران هس��تند و هيأت پزشكي، 
پيگيري مس��ائل باليني و پزش��كي بيماران را در دس��تور كار دارد؛ اما 
وضعيت اداري بستري ش��دن بيمار، نحوه جداش��دن بيمار از كاروان و 
اين كه چه كسي به عنوان همراه او باقي مي ماند و… توسط واحد امداد 

و پيگيري انجام مي شود.
 درباره اشیاي گمشده، شما چه خدماتي به زوار ارائه مي دهید؟

طبق قرارداد س��ازمان حج و زيارت با بيمه اي��ران، برخي اقالم زوار 
بيمه شده و خسارت گم شدن موبايل، س��اك، دوربين و… در ايران به 
عمره گزاران پرداخت مي شودكه    براي اين كار بايد فرم هاي مخصوصي 
تكميل و ارائه شود. اما درباره اشيايي كه زوار مي دانند يا حدس مي زنند 
كه در كجا مفقود ش��ده اند، ما موظف هستيم به مكان مورد نظر مراجعه 

كنيم و آن اشيا را تحويل گرفته و به زوار بدهيم.

ظاهراً موضوع دستگیري ها، ش�رايط پیچیده تري دارد، در 
اين باره توضیح مي دهید.

قواع��دي كه در بقي��ع، حرم و برخي نقاط ديگر وج��ود دارد، يكي از 
زمينه هاي اصلي دس��تگيري زوار اس��ت. دعاخوان��دن، تجمع كردن، 
بحث كردن، س��وال كردن از مأموران و صحبت كردن با زوار غيرايراني، 
بيش��ترين موارد مربوط به دستگيري ها است. اگر گزارش دستگيري ها 
مرب��وط به حرم يا بقيع باش��د، معم��والً امداد در محل حاضر ش��ده و با 
ضمانت و تعهدنامه فرد دس��تگير ش��ده، او آزاد مي ش��ود. اما در صورت 

خارج شدن پرونده از اين اماكن، مراحل رسيدگي گسترده تر مي شود.
يعني امكان آزادسازي افراد در اين شرايط سخت تر است؟

هنگامي كه گزارش به ش��رطه )پلي��س( و از آن جا به دادگاه مي رود 
و پرونده اي تش��كيل مي شود، ش��رايط كار س��خت تر مي شود. ممكن 
است در مواردي پليس، در مس��ائل جزيي، فردي را آزاد كند، اما عمده 
دس��تگيري ها به دادسراي عمومي ارجاع مي ش��ود و در آن جا بايد كار 
پرونده پيگيري شود. در اين مرحله فوراً اثر انگشت و عكس گرفته مي شود و 

مواردي همچون زنجيربستن و يا به انفرادي رفتن هم وجود دارد.
آي�ا كش�ورهاي ديگ�ر هم ب�راي پیگی�ري وضعی�ت اتباع 

دستگیرشده خود، اقدامي مي كنند؟
تاكنون ب��ه م��وردي برنخورده ايم، اما م��واردي بوده ك��ه يك فرد 

آفريقايي تا حدود هشت ماه بالتكليف بوده است.
 نزاع يا سرقت هم رخ مي دهد؟

موارد نزاع زياد نيس��ت، اما در مورد سرقت، زوار ايراني بايد هوشيار باشند، 
مواردي از ربودن وسايل داخل اتوبوس ها يا زورگيري نيز بعضاً رخ داده است.

مناجات زائران ايراني با 
پروردگار در سرزمین وحي

برگزاري دعاي افتت��اح و مناجات خواني 
بعث��ه  فرهنگ��ي  برنامه ه��اي  از   بخش��ي 
مقام معظم رهبري در مكه مكرمه است كه در 
ش��ب هاي ماه مبارك رمضان شاهد برگزاري 

آن در جمع زائران ايراني خانه خدا هستيم.
زائران ايران��ي براي اس��تفاده مطلوب تر 
از لحظ��ه لحظه ماه پر خي��ر و بركت رمضان؛ 
ش��ب ها بعد از افطار تا نيمه شب كه به دليل 
برگزاري نماز تراويح در مسجدالحرام كمتر به 
حرم تشرف پيدا مي كنند با شركت در مراسم 
دعا و مناج��ات كه در هم��ه هتل هاي محل 
اسكان ايرانيان در شهر مكه برگزار مي شود؛ با 

خالق خويش به راز و نياز مي پردازند.
بسياري از زايران ايراني براي بهره مندي 
بيش��تر از فيوضات حضور در مس��جدالحرام 
نيمه ش��ب ها را براي تش��رف ب��ه حرم مكي 
انتخ��اب مي كنن��د. بنابر اين ش��بها ش��اهد 
حضور پررنگ زائران ايراني در مسجدالحرام 

هستيم.
يكي از صحنه هاي تماشايي اين شب ها در 
مس��جدالحرام كه دور تا دور آن صدها كارگر 
مشغول عمليات توسعه حرم هستند؛ زائراني 
هس��تند كه ختم قرآن كريم را در طواف هاي 

مستحبي خود دنبال مي كنند.
سجده هاي طوالني با چشم هاي باراني نيز 
خود روايت ديگري از بندگي و عبوديت است. 
بزرگي مي گفت زيباترين حس س��جده اين 

اس��ت كه در گوش »زمين« نجوا مي كني اما 
در » آسمان ها« صدايت طنين انداز مي شود و 

زمزمه هاي تو را مي شنوند.
چش��م هاي خي��س زائران��ي ك��ه براي 
طواف وداع آمده اند نيز تماش��ايي اس��ت. 
زائراني كه دير يا زود بايد بارس��فر ببندند و 

به ميهن بازگردند.
خالصه رمضان ب��ا همه فيوضاتش آمده و 
ما ميهمان س��فره رب االرباب شده ايم. فرقي 
نمي كند عرب باش��ي يا عجم ، س��فيد باشي 
يا س��ياه ، عالم و دانش��مند باشي يا كم سواد، 
شهري باش��ي يا روس��تايي ، ثروتمند باشي 
يا فقير، زن باش��ي يا مرد… همين كه س��ر 
اين سفره و در مسجدالحرام هستي يعني تو 
فراخوانده شدي و اي كاش قدر اين لحظات را 

بيشتر و بيشتر بدانيم…
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آئیـنوادب

  راز عشق
صديقه مردانى

كعبه ای مأمن عشق اهللهّ 
ياد تو خاطره بسم اهللهّ 

رهروان گرد تو پرواز كنند
تا كه خود را به تو دمساز كنند

همه لبيك كنان در حركت
تا بيابند ز هستی بركت

اشك ريزان به تو می انديشند
اين چه حالی است؟ كه دور از خويشند

از كنار َحَجر)۱( آغاز سالم
بعد از آن ركن يمانی به تمام
ركن غربی و عراقی در پيش

در همين حال فراغم از خويش
فارغم از خود و دنيای خودم
غرق در خاطر و رؤيای خودم

ای خدا كعبه دل جای تواست
روح و جانم همه مأوای تواست
هفت دور ملكوتی است طواف

كه كند هر كسی با خويش مصاف
جنگ با خويش جهاد كبری است
اين برای همه كس بس اولی است

از صفا ره به سوی مروه بری
گويی از بودن خود بی خبری

بازگردی زره مروه دگر
به صفا می بری ره بار دگر

هفت بارت شده اين ره تكرار
كه نشايد بروی غافل وار

چون رسی بر لب زمزم به سرور
می شوی از سر خود خواهی دور
در بِر ِحجر)۲( چو هاجر صفتان
با خدا باش و كالمش می خوان
واجب آنست كه در پشت مقام

تو نمازی بگزاری چو امام
عرفاتست شكوه عرفان

تو بينديش به اصل ايمان
مشعر آن دشت پر از رمز وجود

بهر ما خاطره ای زيبا بود
ا بردار در منی دل ز تمنهّ

هستی خويش در اين ره بسپار
زائران حرم پاك خدا

ای همه پاكدل از سعی صفا
لب گشوديد به لبيك خدا

نشويد از در اين دوست جدا
غم خود بر در اهللهّ  بريد

مگر از راز رهش بی خبريد؟
خود به دريای وجودش سپريد

به خدا زين ره و دريا، نَُبريد
دل من ياد تو را كرده خدا

نشوم لحظه ای زين ياد رها
جای، جای حرمت با تفسير
شده بر قلب و وجودم تصوير

  میقات
احد ده بزرگى

بهوش ايدل كه ميقات است اينجا
محل نفی و اثبات است اينجا

از اينجا ساز وحدت می شود ساز
از اينجا می شود پرواز آغاز

از اينجا بايد آهنگ سفر كرد
يقين خويشتن را بارور كرد
محل نيت پاك است اينجا

مكان رشد ادراك است اينجا
اگر داری سر پيوند با دوست

برآر از دل خروش دوست يا دوست
در اين ره گرچه بی شيب و فراز است

مكن وحشت توكل چاره ساز است
توكل بر خدای خويشتن كن

زجان اثبات حق و نفی من كن
برآ از چاه شب چون مهر خاور

زممكن رو بسوی واجب آور
چو غنچه جامه جان را قبا كن
صدف را از گهر ديگر جدا كن

چو عريان از وجود خويش گشتی
تهی از نخوت و تشويش گشتی
به آب توبه جان را پاك گردان

شكوفا غنچه ادراك گردان
صفا دادی چو بيرون و درون را

بخوان انااليه راجعون را
حديث مرگ قبل از مرگ اين است

طريق وصل حق جويان چنين است
بگو يارت مرا ثابت قدم دار

به پاكی در دو عالم محترم دار
رهايم كن الهی از دو روئی
بده بر فطرتم آئينه خوئی

صفای صبح صادق بر دلم ده
به قرب خويش در دل منزلم ده
صفا چون يافتی شكر خدا كن

بدور از خويشتن شك و ريا كن
مبادا شعله شك بر فروزد
گل پاك يقينت را بسوزد

ز وسواس و ريا كاری بپرهيز
مكن اين شعله را در خويشتن تيز

نگيرد تا غرورت دامن هوش
بحق رو كن بكن خود را فراموش
بريز از ديده اشك و های و هو كن

درون را چون برونت شست وشو كن

چو بيرون و درونت پاك گرديد
دلت روشن تر از افالك گرديد

بپوش احرام و ترك ما و من كن
بدست خود منيت را كفن كن

كفن كن خويش را بی خويش آنگاه
بر آراز پرده پر شور دل، آه

بگو يارب دگر كارم تمام است
به من جز شوق وصل حق حرام است

قدم در دامن محراب بگذار
به سجده سر چنان مهتاب بگذار

پس آنگه لب زجام شوق تركن
خروشان نغمه لبيك سر كن

بگو لبيك يا معبود لبيك
مرا تنها توئی مقصود، لبيك

  مهمان حرم
جواد محدثى

شكر خدا زيارت پيغمبر آمديم
توفيق يار شد كه سوی اين در آمديم

ما اليق حضور تو هرگز نبوده ايم
لطف تو بود اينكه به اين محضر آمديم

آلوده ايم و از گنه خويش شرمسار
با دستهای خالی و چشِم تر آمديم

ای مهرباِن بنده نواز و بزرگوار
ما خائف از محاسبه محشر آمديم
ما دلشكسته ايم، و ليكن اميدوار

ما را ز خود مران كه بر اين باور آمديم
با آرزوی ديدن مهدی � عج � در اين ديار

از مروه تا صفای تو، چون هاجر آمديم
بوی گلی است در عرفات از حضور تو

سوی گل وجود تو ما با سر آمديم
ما داغدار كوِچ هزاران ستاره ايم

گريان ولی ز داِغ گل ديگر آمديم
داغ بزرگ، مدفن پنهان فاطمه است

ما در پی زيارِت اين مادر آمديم
برگرفته از فصلنامه میقات حج

برای نیاز آمدم نه تجارت  
درويشی را ديدم سر بر آس��تان كعبه همی ماليد و می گفت يا غفور يا رحيم تو 
دان��ی كه از ظلوم و جه��ول چه آيد / عذر تقصير خدمت آوردم  / كه ندارم به طاعت 
اس��تظهار / عاصيان از گناه توبه كنند / عارفان از عبادت اس��تغفار / عابدان جزای 
طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت/ من بنده اميد آورده ام نه طاعت و بدريوزه 
آمده ام نه به تجارت / اِْصَنْع بی ما اَنَت اْهُله . / بر در كعبه سائلی ديدم / كه همی گفت 

و می گرستی خوش / می نگويم كه طاعتم بپذير / قلم عفو بر گناهم كش
گلستان سعدی باب دوم در اخالق درويشان

نمونه هایی از اشعار شاعران معاصر درباره حج 

بر کرانـه های آسمان
نگاه قرآني به حج 

 كتاب تفس��ير آيات 
ح��ج )وي��ژه جوان��ان( 
ب��ه قل��م محمدعل��ي 
رضايي اصفهاني به همت 
مؤسسه فرهنگي هنري 
مش��عر در به��ار ۱393 
چاپ و روانه بازار ش��ده 
است. اين كتاب شامل چهار فصل كليات، عمره، 
حج و اماكن و ايام مقدس مرتبط با حج مي شود 
كه هر فصل دربردارنده موضوعات مختلفي است؛ 
فصل كليات شامل موضوعات »مفهوم شناسي، 
تفسير و تاريخچه آن«، »روش ها و گرايش هاي 
تفسيري«، »منابع اس��تنباط و استخراج اسرار 
حج«، »سيماي كلي آيات حج در قرآن«، »فضايل 
و سيماي سوره حج« و »رابطه قرائت قرآن و حج« 
است. همچنين مؤسسه فرهنگی هنری مشعر 
در زمينه تهيه نرم افزارهای چند رس��انه ای نيز 
فعاليت دارد كه تازه ه��ای اين محصوالت را نيز 

معرفی می كنيم:

نرم افزار كتابخانه احكام و مناسک حج
اين نرم افزار شامل: 
*متن كامل ۵۴ جلد 
كتاب در زمينه احكام و 
مناسك حج، همچون: 
اح��كام دي��ن مطابق با 
فت��اواي مراج��ع بزرگ 
دين، آش��نايی با احكام، 
اَسرار و معارف عمره دانش آموزي، جامع الفتاوي 
مناس��ك حج، حج و عمره در آين��ه فقه مقارن، 
درسنامه احكام مبتالبه حجاج، درسنامه مناسك 

حج، فهرست مناسك حج، مناسك نوين
 *  مت��ن كامل ۵۸ عن��وان مقاله در موضوع 
احكام و مناسك حج، مانند: مشكل قرباني در منا، 
نگرشي نو به ميقات، خصوصيت فقهي محدوده 
كعبه، محرمات اِح��رام، احكام اختصاصي مكه 
و مس��جد الحرام، حلق و تقصير، جدال در حج، 
رس��اله حجيه، قرباني در حج تمتع، فقه حج از 

نگاه امام علي بن ابي طالب)ع(، حج كودك
* متن كامل قرآن كريم با ترجمه فارس��ي 

استاد فوالدوند
* ۱۰ عن��وان لغ��ت نامه معتبر ب��ا قابليت 

جست وجو و ارتباط با متون برنامه
* ۲۰۰ قطع��ه تصوير از اماك��ن مذهبي: 

مكه، مدينه، كربال، نجف، كوفه و سوريه
* جست وجوي ساده و پيشرفته در متن و 
فهرست با امكان محدود كردن به دامنه هاي 

گوناگون محتوايي
* اراي��ه ۶۰ عنوان فيل��م و صوت مرتبط با 
موضوع برنامه به همراه نرم افزارهاي اسالمي 
ويژه تلفن همراه )ارائه شده در محتويات لوح 

فشرده برنامه( می باشد.
عالقمندان می توانند با مراجعه به س��ايت 
جام��ع hajj.ir از بخ��ش نرم افزاره��ا آن را 

به صورت رايگان نيز دانلود و دريافت كنند.
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دریچهاول

»نهايه.. حد الحرم« در مدينه، نشانه چیست؟
نمادهاي »نهايه.. حد الحرم« در مدينه النبي كه در جنوب و ش��مال شهر، حدود حرم نبوي را 
مش��خص كرده اند. اين نمادها يا حدود حرم كه معموالً زوار ايراني در مسير خروج به مكه مكرمه 
ي��ا نزديكي كوه احد، با آن ها مواجه مي ش��وند برپايه اين روايت نب��وي كه »المدينة حرم مابين 
عير إلی ثور« اس��ت، تعيين ش��ده اند. كوه ثور در فاصله هشت كيلومتري حرم مطهر و در سمت 
شمالي مدينه قرار دارد؛ كوهي كوچك و دايره وار همنام كوه پور در مكه است. كوه عير در جنوب 
اين ش��هر و در فاصله هفت كيلومتري حرم نبوي و نزديك به مس��جد قبا قرار دارد. ارتفاع آن از 
س��طح زمين حدود 3۰۰ متر اس��ت. حد حرم در ش��رق و غرب، همان حره شرقي و غربي است. 
آخرين ب��ار در مهر ۱3۸9 )ذي القعده ۱۴3۱(، م��كان اين عالمت ها مورد بازبيني و تأييد مجدد 
قرار گرفته اس��ت. در مكه مكرمه هم حدود حرم وجود دارند و در دروازه هاي ورودي و خروجي 

شهر، مشخص شده اند.

آنچه بايد درباره مسجد قبا بدانیم
قبا نخستين مسجد دراسالم اس��ت كه تا مدت ها دربيرون شهرمدينه قرارداشت،شش 
گنبد بزرگ وچندين گنبدكوچك داردكه زير هر كدام نام بناكنندگان آنها درصدراس��الم 
آمده است. اين مسجد بارها بازسازي شده كه نخستين مرتبه درزمان خليفه سوم بوده وآخرين 
بار در ۱۴۰۵ هجري قمري،كه اكنون دربرنامه زيارت دوره عمومي كاروان هاي ايران قراردارد.

درآخرين بازس��ازي، رواق هاي حرم گسترش يافته،چهار گلدس��ته به ارتفاع ۴۷ و شش 
گنبد بزرگ به قطر ۱۲ متر بدان افزوده ش��ده و نهايتاً مس��احت شبس��تان مسجد به ۵۰3۵ 
مترمربع رس��يد. قبا نام قريه اي در نزديكي مدينه بوده كه در س��ال اول هجري، توس��ط پيامبر 
اس��الم بنا ش��د. پيامبر اكرم )صلي اهلل عليه و آله(براي ساختن بناي مسجد، شخصاً دست به كار 
شده اند و پس از آن هم معموالً هفته اي يك بار در آن نماز مي خواندند. ايشان در باب فضيلت قبا 

فرموده اند: »به جا آوردن دو ركعت نماز در مسجد قبا، پاداش يك عمره را دارد«.

   مالطفت با كودكان
بافرزندان خود رس��ول مكرم اسالم)ص( بسيار مهربان بود. 
بارها ديده شده بود حسن)ع( و حسين)ع( در حال سجده نماز 
به گردن و پش��ت حضرت مي نشستند و ايش��ان آنقدر سجده 
را طوالن��ی مي كردند تا آنها پايي��ن بيايند و مي فرمودند:»من 
اليرحم لما يرحم« كس��ي كه مهرباني نكند، رحمت خدا شامل 

حالش نمي شود.
روزي پيامبر خدا نشس��ته بود و حسن)ع( و حسين)ع( وارد 
شدند. پيامبر به احترام آنها از جاي بلند شدند و مي فرمودند كه 

من بخاطر پنج خصوصيت بچه ها را دوست دارم.
اول آنكه بس��يار گريه مي كنند و اين گريه كليد جنت است، 
دوم اينكه متكبر نيس��تند، سوم اينكه دعوا مي كنند ولي كينه 
بدل نمي گيرند، چهارم آرزوي دور و دراز ندارند و پنجم دلبسته 

و وابسته به چيزي نيستند.

   حسن خلق
يك��ي از مهمترين علل توفيق رس��ول خدا)ص( خوي نرم و 
مالطفت آمي��ز وي ب��ود. در رفتار با مردم بس��يار بردبار و حليم 
بودند. حسن ظن داش��تند. پيامبر در جواب س��ؤال اسامه كه 

بهترين صفت پسنديده كدام است، فرمودند: »حسن خلق«.
امام حس��ين)ع( به نقل از پيامب��ر )ص( فرمودند براي افراد 
خوش خلق پاداشي است مثل آنهائيكه روزها را روزه مي گيرند 
و ش��بها را نماز مي خوانند و در جاي ديگر مي فرمايند:»خوش 
خلقي گناه��ان را ذوب مي كند، همانطوريكه خورش��يد يخ را 
ذوب م��ي كند«.پرس��يدند: خوش خلقي چيس��ت؟ فرمودند: 
»خوش خلقي به اين اس��ت كه پيوند دوس��تي برق��رار كني با 
كس��يكه از تو بريده و عفو  نمايي كس��ي را كه به تو ظلم كرده و 
عط��ا كني به آنكه از تو مضايقه داش��ته«. و در مقام دعا با خالق 
س��بحان مي فرمود: خدا يا خلقم را نيك��و فرما. خدا يا از اخالق 

ناپسند دورم دار و براي اجتناب از نارواها ياري ام فرما.

   عفو و گذشت
چشم پوش��ي از خطاي ديگران و گذشت از خود از سجاياي 
ب��ارز آن حضرت ب��ود. نمونه اش آزاد كردن م��ردم مكه پس از 

فتح مكه.
ايش��ان عفو و گذش��ت را برانتقام ترجيح م��ي دادند. مانند 

رفتارش با عبداهلل بن ابي سردسته منافقان.

   قاطعیت در اجراي عدالت
 پيامبر)ص( در قبال تضييع حقوق ش��خصي با گذش��ت و 
 اغم��اض باورنكردن��ي رفتار مي ك��رد. زمانيكه حق��ي پايمال 
مي ش��د و يا حريم ش��رع مورد تج��اوز قرار مي گرفت بس��يار 
خش��مگين مي ش��د. از هيچكس ابائي نداش��ت. در نظرش همه 
 يكسان بودند. مالكش حق بود. ايش��ان در اجراي قاطعانه عدالت

 مي فرمايد»اقوام و ملل پيشين دچار سقوط و انقراض شدند بدين 
سبب كه در اجراي قانون عدالت تبعيض روا مي داشتند«.

   حقوق مؤمنین
رس��ول اكرم )ص( فرمود: هر مؤمني را بر گردن ديگري حق 
اس��ت. كه جز با انجام آنها و با بخشش طرف، راه نجات ندارد كه 

به پاره ای از آنها اشاره مي كنيم.
۱� لغزش اورا ببخشد ۲� اس��رار و رازهاي او را پنهان بدارد. 
3� ع��ذر او را بپذيرد.۴� درغيابش از او دف��اع كند و از غيبت او 
جلوگيري كند. ۵� خير خواه او باشد. ۶� دوستي او را حفظ كند 
۷ � و... و در جاي ديگر مي فرمايد:» ای مردم يكديگر را دش��من 
نداريد و حسد نورزيد و پشت بهم نكنيد و ای بندگان خدا برادر 
هم باشيد و هيچ مسلماني نمي تواند بيشتر از سه شب برادرش 

را ترك كند و با او حالت قهر باشد.«

س��فر حج در حقيقت يك هجرت بزرگ است، يك سفر الهی است، يك ميدان 
گس��ترده خود س��ازی و جهاد اكبر اس��ت. مراس��م حج در واقع عبادتی را نشان 
می دهد كه عميقاً با خاطره مجاهدات ابراهيم و فرزندش اس��ماعيل و همس��رش 
هاجر آميخته اس��ت، و ما اگر در مطالعات در مورد اس��رار حج از اين نكته غفلت 
كنيم بس��ياری از مراس��م آن به صورت معما در می آيد، آری كليد حل اين معما 

توجه به اين آميختگی عميق است.
» برگرفته از تفسیر نمونه، جلد 19، صفحه 125 «

توصیه های آیت اهلل مكارم شیرازی درباره حج 

 نكات تربیتی
از خاتم النبیین )ص(

سید ناصر موسوي
دل انس��ان كه لطيف��ه ای 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 مبتال می گ��ردد 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 اكرم)ص(
چه می آموزیم ]2[

دریچهدوم
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حـج
یا کمک به فقرا  

پاسخ به یك شبهه قدیمی

ح�ج را مى ت�وان يك�ى از مهمتري�ن و با ش�كوه ترين 
رويداد ه�ای مهم در جهان اس�الم نام گ�ذاری كرد چرا كه 
مس�لمانان با عقايد مختلف از سراس�ر جهان به سرزمین 
حجاز مى آيند تا با اتحادی غیر قابل وصف زيباترين عبادات 

را شانه به شانه و در صفوف به هم پیوسته انجام دهند.

قال علی عليه السالم:
اهلل اهلل فى بیت ربكم ال تخلوه ما بقیتم فانه ان ترک لم تناظروا.

علی)ع( فرمود:
خدا را! درباره خانه پروردگارتان در نظر داش��ته باش��يد، تا هستيد آن را خالی 

نگذاريد. زيرا اگر حج متروك شود نظر رحمت خدا از شما قطع خواهد شد.
بحاراالنوار ج 96 16

درباره اهمیت حج 

حج تمرينی اس��ت برای دوری از گناه و معصيت در زندگی، 
تمرين و يادآوری بزرگی است كه بهترين توشه انسان تقوی و 
پرهيزگاری اس��ت و تمرينی است برای برادری و اتحاد در برابر 
دشمنان قس��م خورده اس��الم و قرآن مجيد، چنانچه خداوند 
ْعُلوَماٌت َفَم��ن َفَرَض فِيِهنَّ  متع��ال می فرمايد: »الَْحجُّ أَْش��ُهٌر مَّ
الَْحجَّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُفُس��وَق َوالَ ِجَداَل فِی الَْحجِّ َوَما تَْفَعُلواْ ِمْن َخْيٍر 
اِد التَّْقَوی َواتَُّقوِن يَا أُْولِی األَلَْباِب:  ُدواْ َفإِنَّ َخْيَر الزَّ ُ َوتََزوَّ يَْعلَْمُه اهللهّ
حج در ماههای معينی اس��ت پس هر كس در اين ]ماه[ها حج 
را ]برخود[ واجب گرداند ]بداند كه[ در اثنای حج همبس��تری 
و گناه و جدال ]روا[ نيس��ت و هر كار نيكی انجام می دهيد خدا 
آن را می داند و برای خود توشه برگيريد كه در حقيقت بهترين 
توش��ه پرهيزگاری اس��ت و ای خردمندان از من پروا كنيد«. 

»بقره:۱9۷«
در اي��ن نوش��تار قصد داريم به يك س��وال مهم و اساس��ی 
پيرامون مسئله حج پاسخ دهيم ،سوالی كه با فرارسيدن موسم 
حج ممكن اس��ت در اذهان برخی از افراد خطور كند و پاسخ به 
اين سوال می تواند اهميت موضوع حج را به خوبی تبيين كند.

 سوال:
اگ��ر در س��ايت ه��ا و وب��الگ ه��ا و ش��بكه های مجازی 
جس��ت وجويی اجمالی داشته باش��يد،متوجه خواهيد شد كه 
مطالب متعددی پيرامون مخالفت با حج نوش��ته ش��ده است 
كه همگی حكايت از ترك اين فريضه الهی دارد و از مس��لمانان 
به دالئل مختلف خواس��ته ش��ده اس��ت كه اين تكليف الهی را 

ترك كنند.
از جمله ادله ای كه در ميان اين اس��تدالالت زياد به چش��م 

می خ��ورد، اين اس��ت كه چرا هزينه های كالن��ی كه برای حج 
خ��رج می ش��ود را ص��رف رفع مش��كالت در داخل از كش��ور 
نكنيم؟چرا حاجی، هزينه سفر خود به  سرزمين وحی را صرف 
رفع گرفتاری از يك خانواده بی بضاعت ويا تهيه جهيزيه برای 
يك دختر جوان نمی كند و اين ش��عر را نيز در استدالالت خود 

استفاده می كنند كه:
دلخوش از آنيم كه حج می رويم / غافل از آنيم كه كج می رويم
كعبه به ديدار خدا می رويم / او كه همين جاست كجا می رويم
حج به خدا جز به دل پاك نيست / شستن غم از دل غمناك نيست

امام صادق عليه السالم در پاسخ به عمار كه عرض كرد من 
خودم را آماده كرده ام كه هرساله به حج بروم. يا مردی از افراد 
خانواده ام را با هزينه خود به حج بفرستم. امام فرمود: آيا بر اين 
كار مصمم هستی؟اسحاق گويد: عرض كردم آری، فرمود اگر 
چنين است يقين داشته باش كه ثروتت زياد خواهد شد و تو را 

نويد توانگری می دهم.
حال سؤال اين است كه:

۱- چون خدا در همه جا وجود دارد ما بايد حج را ترك كنيم 
و به سرزمين وحی نرويم؟

۲- آيا داش��تن دل پاك و بی توجه��ی به فرامين الهی برای 
رسيدن به سعادت و خوشبختی كفايت می كند؟

3- آيا بهتر نيس��ت كه هزينه حج را برای رفع فقر در جامعه 
استفاده كنيم؟

در پاس��خ به اين س��ؤاالت بايد گفت كه در منطق راستين 
اس��الم حج تمتع به عنوان يكی از واجبات الهی معرفی ش��ده 
اس��ت كه با فراهم بودن ش��رايط، نافرمانی از آن گناه محسوب 
می شود و مسلم است كه گناه نه تنها دل آدمی را پاك نمی كند، 
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حج و توجه بسوی خدا
عن ابی جعفر الباقر عليه السالم فی قول اهلل تبارك و تعالی:

»ففروا الى اهلل انى لكم منه نذير مبین «
قال: حجوا الى اهلل.

امام باقر)ع( درباره آيه شريفه »ففروا الی اهلل انی لكم منه نذير مبين « فرموده 
است: منظور از فرار بسوی خدا آن است كه آهنگ حج كنيد.

معانى االخبار ص 222

بلكه س��بب تيرگی و تاريكی و ناپاكی قلب می ش��ود.چنانچه از 
اين مس��ئله می توان در پاس��خ به تمام افرادی كه با شانه خالی 
ك��ردن از انجام تكالي��ف الهی ،آن هم فقط ب��ه بهانه پاكی دل 

،استفاده كرد.
امام خمينی رحمه اهلل عليه در پاس��خ به س��وال س��وم  و در 
تبيين فلس��فه حج اينگونه می فرمايند: »يكی از وظايف بزرگ 
مس��لمانان پی بردن به اين واقعيت است كه حج چيست و چرا 
برای هميشه بايد بخشی از امكانات مادی و معنوی خود را برای 

برپايی آن صرف كنند.

وحدت
چيزی كه تا به حال از ناحيه ناآگاهان و يا تحليلگران مغرض و 
يا جيره خواران به عنوان فلسفه حج ترسيم شده است اين است 
كه حج يك عبادت دسته جمعی و يك سفر زيارتی - سياحتی 
اس��ت. به حج چه كه چگونه بايد زيس��ت و چط��ور بايد مبارزه 
كرد و با چه كيفيت در مقابل جهان س��رمايه داری و كمونيسم 
ايستاد! به حج چه كه حقوق مسلمانان و محرومان را از ظالمين 
بايد س��تاند! به حج چه كه بايد برای فشارهای روحی و جسمی 
مس��لمانان چاره انديشی نمود! به حج چه كه مسلمانان بايد به 
عنوان يك نيروی بزرگ و قدرت س��وم جهان خودنمايی كنند! 
به حج چه كه مس��لمانان را عليه حكومت های وابسته بشوراند. 
بلكه حج همان سفر تفريحی برای ديدار از قبله و مدينه است و 

بس!« »صحيفه امام خمينی، ج ۲۱، ص ۷۷«
خالصه كالم آنكه به تنهايی و در پستوهای خانه نيز می توان 
نماز را اقامه كرد و به تنهايی و در سرزمين خود می توان هزاران 
قربانی كرد و هزاران فقير را س��ير كرد، اما ابرقدرت های بزرگ 

دني��ا را جز با وحدت و ب��رادری و اتحاد و مقاومتی كه در حج به 
نمايش جهانی گذاشته می ش��ود، نمی توان شكست داد و اين 
همان فلس��فه مهم حج است كه نه كمك به فقرا و نه قربانی و نه 

نماز و روزه هيچ كدام نمی تواند جايگزين آن شود.
همچنين توجه به اين نكته الزم است كه در كشور ما ساليانه 
هزاران سفر توريستی و تفريحی به كشورهای مختلف آسيايی 
و اروپايی صورت می گيرد كه اين مس��ئله در سال های اخير نيز 

رواج بيشتری داشته است.
»بر اس��اس آمار رس��می تركيه، يك ميلي��ون و ۵۰۰ هزار 
ايرانی در س��ال ۲۰۱۱ به تركيه س��فر كرده اند كه گردشگران 
ايرانی بعد از آلمان، روس��يه و انگليس بيش��ترين گردشگران 

ورودی به تركيه محسوب می شوند.
اي��ران رتبه چهارم ورود گردش��گر به تركيه را داراس��ت كه 
درآم��د حاصل از اين گردش��گران ايرانی برای تركيه در س��ال 
۲۰۱۱ رقمی معادل يك ميليارد دالر اعالم ش��ده است.«]خبر 

گزاری فارس[
حال س��وال اصلی اين اس��ت كه چرا هيچ ف��رد و يا گروهی 
خواستار تعطيلی اين س��فرها و صرف هزينه های كالن آن كه 

گاهاً با هزينه های حج قابل مقايسه نيست، نمی شود؟
بس��يار جالب اس��ت كه در روايات اس��المی يك��ی از فوائد 
مه��م فريضه حج ،رفع گرفت��اری و  فقر از جامع��ه و همچنين 
توانگری افراد معرفی ش��ده اس��ت كه از جمل��ه اين روايات،دو 
رواي��ت زيبا و ش��نيدنی از امام صادق عليه الس��الم اس��ت كه 
می فرمايد: ۱- »ندي��ده ام كه چيزی همانند مداومت بر زيارت 
اي��ن خانه چنان س��ريع توانگ��ری بياورد  فق��ر بزدايد«]امالی 

طوسی/۱۴۷۸/۶9۴[

۲- »همچنين امام صادق عليه الس��الم در پاسخ به عمار كه 
عرض كرد من خودم را آماده كرده ام كه هرساله به حج بروم. يا 

مردی از افراد خانواده ام را با هزينه خود به حج بفرستم.
امام فرمود:آيا بر اين كار مصمم هستی؟اسحاق گويد:عرض 
ك��ردم آری،فرم��ود اگ��ر چنين اس��ت يقين داش��ته باش كه 
ثروتت زياد خواهد ش��د و تو را نوي��د توانگری می دهم«]ثواب 

االعمال/۴۰/۷۰[
نكات مهمی را می توان از اين دو روايت بدست آورد:

نكته اول: حج نه تنها س��بب فقر نمی ش��ود بلكه علتی مهم 
برای توانگری افراد می باشد.

نكت��ه دوم: آنچه در روايات مخصوص��اً در روايت دوم به آن 
تاكيد شده است، توجه به اين نكته است كه نيت شخص سوال 
كننده آن است كه يا خود به حج برود و يا فردی از خانواده خود 

كه توانايی مالی ندارد را به همراه خود به حج ببرد.
نكته سوم: مسلم است وقتی حج حاجی مقبول می شود كه 
او ب��ه فكر فقيران و نيازمندان جامعه باش��د و از ثروتی كه طبق 
روايات نصيب او می ش��ود در راه رفع مشكالت و گرفتاری های 
جامعه استفاده كند.چنانچه اين مسئله در حج امسال و توسط 
حجاج ش��هر های خوی و سلماس اتفاق افتاد و مبلغ ۴۵۰ 
ميليون ريال از طرف مس��افران سرزمين وحی به مستمندان و 

فقيران كمك شد.]خبر گزاری حج[
در پاي��ان آرزو داريم كه مس��افران س��رزمين وح��ی بعد از 
مراجعت از اين سفر آسمانی ،بيش از گذشته به فكر نيازمندان 
و مستمندان جامعه باش��ند و از بركاتی كه در اين سفر مقدس 

بهره برده اند در مسير كسب رضايت الهی استفاده كنند.
برگرفته از سايت تبیان
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1393 مسـئوالن با

مهمترين برنامه ها واهداف واحد ارزشیابى برای رسیدن به 
حج مطلوب وايده آل چیست؟

بايد گفت كه نگاه به ارزش��يابی دربعثه مقام معظم رهبری،نگاهی 
برمبنای برنامه اس��ت و ما بااين نگاه، سعی در بررسی وضعيت گذشته 
را داريم و تدوين وضعيت موجود را بر اس��اس دوره ای و متناوب انجام 
خواهيم داد.اين تدوين درزمان های س��ه ماهه،ش��ش ماهه،نه ماهه 
ويكس��اله صورت می گيرد و درنهايت گزارش ارزشيابی وجمع بندی 
يكس��اله عملكرد بعثه مقام معظم رهب��ری، خدمت نماينده محترم 
ولی فقيه ارسال می ش��ود.واحد ارزشيابی به صورت برنامه ای،تدوين 
نقاط قوت وضعف رادردس��تور كاردارد و درحقيقت نقاط قوت برنامه 
 ها مشخص می شوند و نقاط قابل بهبود،تعريف وبرای آنها راهكارارائه 
می شود وازاين فرصت درايجاد فضای بهتردربرنامه ها استفاده می شود.

اين بهبودی وضعيت براساس پيشنهادهايی كه داده می شود انجام شده 
و درحقيقت نگاه ارزشيابی، يك نگاه آسيب شناسانه است. بايد گفت كه 
آسيب هايی كه در مسيراجرای برنامه ها )چه برنامه های ساليانه كه به 
شكل بودجه خودرا نمايان می كند وچه برنامه های دوره ای و فصلی و 
چه برنامه های طوالنی مدت ( به صورت آسيب شناسانه مورد بررسی 

قرارمی گيرند و راهكارهای اصالحی واقدامات بهسازی كه نهايتاً موجب 
اثربخشی درراستای رسيدن به هدف كالن بعثه مقام معظم رهبری و 

ايجاد يك حج مطلوب و متعالی خواهد شد.
بايد گفت كه اگرفرآيندها دربعثه مقام معظم رهبری مورد ارزشيابی 
قرار می گيرند برای ايجاد بهبودی و تحليل آنها درمس��يركيفی شدن 
آنها است.بازخوردها با مشاركت همه همكاران صورت می گيرد و بخش 
ارزشيابی،با مشاركت تمامی همكاران بعثه مقام معظم رهبری درحال 
انجام وظيفه اس��ت ولذا چون مش��اركت گروهی درآن موجود است 
خودهمكاران ازابتدا تا انتها از برنامه های ارزش��يابی اطالع پيدا كرده 

و مواردی را كه بايد اصالح كنند را  انجام می دهند.
گفتیدكه ازفرآيندهای مختلف ارزش�یابى های متفاوتى 
دراين واحد صورت مى گیرد،چه تفاوتى وجود داردوبراساس 

چه اهدافى اين ارزشیابى ها ازهم متفاوت مى شوند؟
ب��ه عنوان مثال درارزش��يابی 3ماهه،فعاليت هايی دربخش های 
مختلف بعثه مقام معظم رهبری، بر اساس ماهيت عملكردی صورت 
گرفته و درمعاونت ها ومديريت های مختلف)چه در داخل كشوروچه 
درنمايندگی های بعثه درعتبات عاليات،مكه مكرمه ومدينه منوره(يك 

 سری برنامه هايی انجام شده، پيشرفت آنها را مورد ارزيابی قرار 
می دهيم واگر برنامه ای بنا به داليلی حذف شد و يا قابليت 

اجرا نداش��ت، تحليل كرده ودليل حذف آن برنامه را مشخص واعالم 
می كنيم وبا يك نگاه بهبودی سعی كرده كه آن برنامه در سال آينده 
اصالح شود به نحوی كه قابليت اجراپذيری داشته باشد و اگر قابليت 
اجرا نداشته باشد،داليل عدم اجرا راهم تحليل می كنيم و گزارش آن 
را خدم��ت مراجع تصميم گيرنده ارائه م��ی دهيم. نكته بعد در بحث 
 ارزشيابی حج تمتع است كه ما عالوه بر ارزشيابی عملكرد بخش ها و

 معاونت ها ی مختلف كه در زمان های 3ماهه،۶ماهه،9ماهه  و ساالنه 
انجام می شود،ارزش��يابی موس��می را دربرنامه داريم و قبل از انجام 
مراسم، در حين و پس  از حج تمتع،ارزشيابی هابر اساس شاخص هايی 

كه تبيين شده صورت می گيرد. 
فكر مى كنید نگاه ارزش�یابى در بعث�ه مقام معظم رهبری 

چقدر مورد توجه مديران بعثه است؟
قطع��اً با دي��دگاه مثبتی كه جناب حجت االس��الم والمس��لمين 

 

قاضی عس��كر نماينده محترم ولی فقيه و دكتر قنبری معاونت محترم 
توسعه مديريت منابع به اين مهم  دارند مقررشده كه ارزشيابی ،كنترل 
 برنام��ه ها،نگاه اصالح��ی و نش��ان دادن بازخورد انج��ام فعاليت ها به
 بخش ه��ای مختلف افزايش پيدا كند و تحلي��ل گزارش ها مخصوصاً

 

 نقطه نظرات برون سازمانی و درون سازمانی كه همان نيروهای پرسنلی 
هستند، اين تحليل تكميل و افزايش پيدا كند ودر مسير بهبود برنامه ها گام 
برداشته شود. در حقيقت نگاه مديران تصميم گيرنده در بعثه مقام معظم 
رهبری، يك نگاه ارزشيابی 3۶۰ درجه ای است و اين امربه آن معناست 
كه زائرانی كه ازما سرويس می گيرند،ما نيزدرقبال آنها موظف هستيم 
نظارت كنيم تا عمليات اجرايی درارتباط با آنها به صورت بهينه انجام شود 
 و يك حج مطلوب و اثربخش برای آنها بجا بماند. نظراتی را كه زائران به ما 
می دهند و نظراتی كه ازخود مجموعه درواحدهای مختلف به ما منتقل 
می ش��ود به  مديران تصميم گيرنده ارسال می شود تا درمورد بهبودی 
عوامل گام برداشته شود.اين عوامل همواره مورد تأكيد مسئوالن بعثه بوده 
وقراراست ازامسال و دريك زمان بندی مشخص اين ارزشيابی ها را تقويت 
كنيم. دراين بين ما نظام پيشنهادات را هم تقويت كرده ايم كه نخستين 
گزارش نظام پيشنهادات خدمت نماينده محترم ولی فقيه و دكتر قنبری 
ارسال شده است. زيرا همچنان كه عرض كردم نگاه برنامه ای و ارزشيابی 

در بعثه مقام معظم رهبری وجود داردودرحال تقويت بيشتراست. 
چه برنامه ای برای مراسم حج تمتع داريد؟

خوشبختانه دوس��تان ما در بعثه مقام معظم رهبری با همتی كه 
انجام دادند، يك ماه زودترازس��ال گذش��ته گزارش هارا تدوين كردند 
وخدمت حجت االس��الم و المس��لمين قاضی عسكر نماينده محترم 
ولی فقيه ارسال شد وچارت ارزشيابی مراسم حج تمتع رانهايی كردند. 
طبق برنامه زمان بندی كه انجام ش��ده افراد برای حج تمتع مشخص 
 شدند وساختار ارزشيابی تدوين و با نگاه مثبتی كه از ارزشيابی دربعثه 
مقام معظم رهبری وجود دارد يك نفر نيرواضافه شده است تا بتوانيم 

بهتر در جهت ارزشيابی حج تمتع گام برداريم. 
ان ش��اهلل با توجه به تقويتی كه دراين ح��وزه صورت گرفته، طبق 
فرص��ت زمانی تا پايان حج تمتع گزارش ها جمع بندی می ش��وند تا 
درآبان ماه امسال شاهد گزارش نهايی وتدوين شده ارزشيابی حج تمتع 
باشيم كه برای قسمت های مختلف پيگيری و اصالح ارسال می شوند.

 ساختارارزش��يابی درمراسم حج تمتع امسال را اينگونه طراحی 
كرديم كه درگزارشات تهيه شده هر كدام ازعزيزان،مسئول پيگيری 
يك حوزه مش��خص شود تا نتيجه ارزشيابی و نقاط قابل بهبودی كه 
وجود دارد به س��مت برنامه ريزی در حوزه های مختلف پيش رفته و 
درنهايت اجرايی ش��وند و پس از اجرای اثربخش نقاط گزارش قابل 
بهبود تهيه شود و خدمت عزيزانی كه تصميم گيرهستند ارسال كنيم 
و درنهايت گزارش خدمت مقام معظم رهبری توسط نماينده محترم 

ولی فقيه ارسال شود.

معاون حج، عمره و عتبات س��ازمان حج و زيارت اعالم كرد: دو چمدان و يك س��اك 
متحدالش��كل با نظارت س��ازمان حج و زيارت براي زائران حج امسال تهيه مي شود 
و مبلغ ۱۴۰هزار تومان بابت كمك هزينه آن از محل صرفه جويي هاي هزينه س��فر 
حج، تا پايان هفته جاري به حس��اب زائران واريز مي ش��ود. »ناصر خدرنژاد گفت: در 
س��الهاي گذش��ته بدليل آنكه تنوع در اندازه و ش��كل چمدان زائران حج تمتع براي 
ش��ركت هاي هواپيمايي مشكل ايجاد مي كرد، ابعاد مورد نظر چمدان ها به كاروان ها 
اعالم مي ش��د و هريك از كاروان ها بر اس��اس اين ابعاد نس��بت به تهيه چمدان براي 

زائران اقدام مي كردند.

چمدان ها متحدالشكل می شوند

مدیربرنامه ریزی وارزشیابی بعثه مقام معظم رهبری:

ارزشیابی یک نگاه آسیب شناسانه است
وحید استرون

برگزاری حج مطلوب برای زائران همواره مورد تأكید رهبرمعظم انقالب و درجهت اهداف بعثه مقام معظم رهبری وسازمان 
حج وزيارت به عنوان متولیان امربوده است.دراين میان،واحد ارزشیابى بعثه مقام معظم رهبری نقش بسزايى در شناخت 
 كاس�تى ها و رفع نواقص اين س�فر معنوی برعهده دارد.  از جمله وظايف واحد ارزشیابى كه به چند بخش تقسیم مى شود،

 مى توان به برنامه ريزی و اجرای فرايندهای مختلف) مانند اجرای فرآيند مديريت دانش، اجرای فرآيند نظر سنجى ها و تحلیل 
آنها و راه اندازی مركز اس�ناد و طراحى نظام پیشنهادات(، تدوين برنامه ها و برنامه ريزی برمبنای ا هداف مشخص،تدوين 
بودجه،كنترل بودجه ساالنه،تدوين برنامه های بعثه مقام معظم رهبری، تهیه پیش نويس سیاست ها و اهداف و اولويت  های 
بعثه وابالغ آن توسط مسئوالن مربوطه و ارزشیابى عملكردهای بخش های مختلف و عملكرد كل بعثه ومقام معظم رهبری 
اشاره داشت. برای پیگیری و آشنايى هرچه بیشتر خوانندگان محترم زائر با محمد رضا امامي مدير برنامه ريزي و ارزشیابي 

بعثه مقام معظم رهبری درخصوص اهداف شان گفت وگويى داشتیم كه در ادامه با هم مى خوانیم:
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توصیههایزائری

ـــه تـوصـی *همه مردم و نه تنها حاجيان حج تمتع ملزم به حفظ امت اس��المی و پرهيز از 
اهانت به ديگران و دوری و پرهيزاز تكفير و نسبت دادن شرك به ديگران هستند.

*پرهيز ازاهانت به ديگران ، پرهيز از تكفير و نسبت دادن شرك به ديگران سه 
محور اساسی است كه می تواند به ما كمك كند تا در برابر اين توطئه ها ايستادگی 

و از نقشه هايی كه دشمنان جهان اسالم طراحی كردند خارج شويم.
*كسانی كه به حج مشرف می شوند بايد مراقب باشند كه وحدت امت اسالمی 

را به نمايش بگذارند. 

سفارش های حجت االسالم و المسلمین قاضی عسكر به حجاج

 توصیه هاي مهم بهداشتی
از سوی دوپزشک 

دكتر س�یدامین رضا طباطبايي 
نماينده مركز پزش�كي حج و زيارت 

در مدينه من�وره
 ب��ا توج��ه ب��ه گرم  ترش��دن ه��وا و 
طوالني ترش��دن روزه��ا، بهتر اس��ت زوار، 
زم��ان زي��ارت را ب��ه زمان ه��اي خنك تر 
و ش��ب ها موك��ول كنن��د، چرا كه بيش��تر 
ايراني ها با اين ش��رايط آب و هوايي چندان 
هماهنگي ندارند. عمره گزاران س��عي كنند 
 در زمان هاي خارج از روزه داري از مايعات، 
س��بزيجات، ميوه جات ... بيش��تر استفاده 
كنن��د تا بدين طريق كمبود آب بدن ش��ان 

جبران شود.

بيماري هاي شايع همان سرماخوردگي، 
كوفتگي و بعضاً گرمازدگ��ي و در مواردي، 
زائران��ي ك��ه داروه��اي خاص خ��ود را به 
همراه شان نياورده اند، می باشد و الحمداهلل 
در بي��ن زوار ايراني م��وردي از اين بيماري 
مشاهده نش��ده و در كل كشوردرعربستان 
هم، س��ير ابتال به آن رو به كاهش گذاشته 
اس��ت. با اين وجود توصيه م��ا حفظ كامل 
بهداش��ت ف��ردي و شست وش��وي مرتب 

دست ها )توسط زائران( است.
دكت��ر مه��دي جهانگي��ر از پزش��كان 
اعزامي كش��ورمان به مكه مكرمه: زائران 
در فصل گرما براي جبران كم ش��دن آب 
بدنش��ان؛ دس��ت كم در ش��بانه روز يك 
وني��م ليت��ر آب آش��اميدني بياش��امند تا 
دچار كمبود آب بدن نش��وند.نبايد منتظر 
تشنگي باش��يم. بدن انسان در هواي گرم 
دچ��ار تعريق و كمبود آب مي ش��ود، لذا با 
نوش��يدن مايعات و بويژه آب آش��اميدني 

بايد كمبود آب بدن را جبران كرد.
زائران ب��راي جلوگي��ري از گرمازدگي 
ضمن پوشيدن لباس هاي سبك ونخي و به 
رنگ روش��ن، س��اعاتي را كه از شدت گرما 
كاسته مي شود براي طواف و قرارگرفتن زير 

نورآفتاب انتخاب كنند.
مص��رف لبنيات نظي��ر ماس��ت و دوغ و 
ميوه هايي مانند خيار و هندوانه براي جلوگيري 

از گرمازدگي ودرمان آن مفيد است.

توصیه های آداب حج در بیان مال احمد نراقی]3[

 اسرار باطنیه
مقدمات و اعمال حج
بدان كه: آدم��ی چون به قصد حج از وطن خود بيرون برود و داخل 
بيابان گردد وگريوه ها و عقبات را مش��اهده كند و رو به خانه خدا آورد 
بايد متذكر گردد بيرون رفتن خود را از دنيا و گرفتاری به گريوه های عالم 
برزخ و محش��ر، تا مالقات حضرت داور.و از تنهايی راه، ياد تنهايی قبر 
كند.و از تش��ويش »قطاع الطريق « و درندگان صحرا، ياد هول موذيات 
عال��م برزخ نماي��د.و چون ميقات رس��د و جامه احرام پوش��د، به فكر 
پوشيدن كفن افتد و ياد آورد زمانی را كه او را به كفن خواهند پيچيد و با 
آن جامه به حضورپروردگار خواهند برد، زيرا جامه احرام، شبيه به كفن 
است، و چون احرام بست و زبان به »لبيك اللهم لبيك « گشود بداند كه: 
معنی اين كالم اجابت ندای پروردگار است اگرچه بايد اميدوار به قبول 
لبيك او باشد.اما از رد آن نيز خوفناك باشد و بترسد كه: مباداجواب او 
رسد كه »ال لبيك و ال سعديك «.پس بايد مردد ميان خوف و رجاء باشد 
و ازخود و عمل خود نوميد، و به فضل و كرم الهی اميدوار باشد.و بداند كه: 

وقت لبيك گفتن، ابتدای عمل حج است و محل خطر است.
مروی اس��ت كه: »حضرت امام زين العابدين - عليه السالم - چون 
احرام بست و برمركب سوار شد رنگ مبارك او زرد شد و لرزه بر اعضای 
ش��ريفش افتاد، نتوانس��ت كه لبيك گويد.عرض كردند كه چرا لبيك 
نمی گوييد؟ فرمود كه: می ترسم كه پروردگار من گويد: »ال لبيك و ال 
سعديك «.پس چون زبان به تلبيه گشود و لبيك گفت بيهوش گشته 
ازمرك��ب بر زمين افتاد، او را به هوش آوردند و س��وار كردندو لحظه به 

لحظه چنين می شدتا از حج فارغ گرديد«)3(
و چون صدای مردمان به تلبيه بلند شود متذكر شود كه؛ اين اجابت 

ندای پروردگاراست كه فرموده است:
»و اذن فی الناس بالحج ياتوك رجاال«.

خالصه معنی آنكه: »نداكن مردمان را كه به حج حاضر شوند«. )۴(
و از اين ندا به ياد نفخ صور و برآمدن مردم از قبور افتد، كه كفنها در 

گردن به عرصات قيامت ايشان را می خوانند.
و چون داخل مكه شد به فكر افتد كه: حال، داخل حرمی گرديد كه 
هر كه داخل آن شود در امن و امان است.و اميدوار شود كه: به اين واسطه 
از عقاب الهی ايمن گردد.ودل او مضطرب باشد كه: آيا او را قبول خواهند 
كرد و صالحيت قرب حرم الهی راخواهد داشت يا نه، بلكه به دخول حرم، 

مستحق غضب و راندن خواهد شد و از اهل اين مضمون خواهد بود:
به طواف كعبه رفتم، به حرم رهم ندادند 

كه تو در برون چه كردی كه درون خانه آيی
و بايد اميد او در همه حاالت غالب باشد، زيرا شرف خانه، عظيم 
 است، و صاحب خانه كريم، و رحمت او واسع، و فيض او نازل، و حق

 زيارت كنندگان خود را منظوردارد.و كس��ی ك��ه پناه به او آورد 
رد نمی نمايد.

و چون نظر او به خانه افتد مستشعر عظمت آن گردد، و چنان تصور 
كن��د كه: گوياصاحب خانه را می بيند.و اميدوار ش��ود كه: چنان كه به 
مالقات خانه فايز ش��د به مالقات صاحب خانه نيز مشرف خواهد شد.و 

شكر خدا را به جا آورد كه: به اين موهبت كبری رسيد.
و چون شروع به طواف نمايد، دل خود را از تعظيم و محبت و خوف و 
رجاء مملوسازد و بداند كه: در حال طواف، شبيه است به مالئكه مقربين 
كه پيوس��ته در حول عرش اعظم طواف می نمايند.و بداند كه: مقصود 

كلی، طواف دل است به ياد پروردگار خانه.
پ��س ابتدا و ختم طواف را به ياد او كن��د.و روح طواف و حقيقت آن 
طواف دل اس��ت درحضرت ربوبيت و خانه مثال ظاهری است در عالم 
جس��مانی.و خانه در عالم ملك وش��هادت نمونه ای اس��ت از حضرت 

ربوبيت در عالم غيب و ملكوت.
و آنچه رس��يده كه: »بيت المعمور در آسمان در مقابل خانه كعبه 

است و طواف مالئكه بر آن چون طواف بنی آدم است بر كعبه « )۵(.
دور نيست كه اشاره به اين مشابهت باشد.

و چون رتبه اكثر نوع انسان از طواف خانه اصلی قاصر است امر شد به 
ايشان كه: متشبه به انسان شوند در طواف خانه مكه.

»فان من تشبه بقوم فهو منهم «.يعنی: »هر كه خود را شبيه به قومی 
كند از ايشان محسوب است «.پريشان نيستی می گو پريشان.

و چون به نزد حجر االسود آيد كه آن را ببوسد متذكر اين شود كه: آن 
به جای دست خداست در زمين و عهود بندگان در آن است.

 از حض��رت پيغمب��ر - صل��ی اهلل علي��ه و آل��ه - مروی اس��ت كه: 
»حجر االسود دست خداس��ت در ميان خلق، كه آن بندگان مصافحه 

می كنند با او چون مصافحه بنده با آقا يادخيل كسی با كسی «. )۶(
از حض��رت امام جعف��ر صادق - عليه الس��الم - مروی اس��ت كه: 
 »چون خ��دای - تعالی - عه��ود از بندگان خود گرف��ت امر فرمود به 
حجر االس��ود تا آن را فرو برد.پس، از اين جه��ت در نزد آن می گويند: 
»امانتی اديتها و ميثاقی تعهدته «.يعنی: امانت خود را ادا كردم وپيمان 

خود را نگاهداشتم، تا حجر االسود به اين شهادت دهد«. )۷(
و فرمود كه: »ركن يمانی دری است از درهای بهشت كه از روزی كه 

گشوده شده است هرگز بسته نشده است «. )۸(
پى نوشت ها:

3. محجة البیضاء، ج 2، ص 201.
4. حج، )سوره 22(، آيه 27

5. محجة البیضاء، ج 2، ص 202.
6. بحار االنوار، ج 99، ص 225، ح 22. )با اندک تفاوتى(

7. بحار االنوار، ج 99، ص 226، ح 26.
8. بحار االنوار، ج 99، ص 220. )با اندک تفاوتى(

»مال احمد نراقى« ، فرزند مرحوم »حاج مال مهدی نراقى« ، 
در سال 1185 هجری قمری مطابق با 1150 شمسى در نراق متولد 
شد. او از فحول علمای دين، و اكابر مجتهدين شیعه است، كه در 
علم فقه، اصول، حديث، رجال، نجوم، رياضى، معقول و منقول، 
ادبیات و شعر تبحر داشته و عالوه بر علوم متداول عقلى و نقلى در 
بسیاری از علوم ديگر مهارتى بسزا داشته است.مال احمد نراقى 
فردی زاهد، متقى و در اوصاف حمیده و اخالق فاضله زبانزد خاص 
و عام بوده و در فخر و فضل او همین بس كه استاد خاتم الفقها 
مرحوم »شیخ مرتضى انصاری« بوده است.
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مسجد قبا در مدينه منوره، بنا بر روايات هر دو ركعت نماز خواندن در اين مسجد ثوابى برابر با يك عمره دارد 

از سنگ داغ 
تا فریاد نام خدا

بالل بن رياح،از اصحاب نزديك پيامبر)ص( و از 
نخستين اسالم آورندگان است.صاحبش"اميه بن 
خلف"سنگ داغ را روی سينه برهنه اش می گذاشت 
و با شالق به جانش می افتاد تا او از دين اسالم دست 

بردارد،اما از بالل چيزی جز"احد احد"نمی شنيد.
بالل از مهاجرانی اس��ت ك��ه از مكه به مدينه 
 هجرت ك��رد و در س��اختن مس��جدالنبی نقش 
بسزايی داشت.بالل نخستين موذن در اسالم است 
و از ابتدای تشريع اذان افتخار موذنی پيامبر)ص(
را داشت.پيامبر)ص(بس��ياری از كاره��ا از جمله 
رسيدگی به امور مس��تمندان و انفاق فقرا را به او 

واگذار می كرد.
بالل بع��د از رحل��ت پيامبر حاضر نش��د كه 
ب��رای ديگ��ران اذان بگويد.اوتنه��ا دو بار حاضر 
ش��د برای ديگران اذان بگويد.ب��ار اول در فاصله 
 كمی پس از رحلت پيامب��ر و به تقاضای حضرت 
فاطم��ه )س( كه با ش��روع اذان ص��دای ضجه و 

ناله حض��رت فاطمه)س( بلند ش��د، تا جايی كه 
وقتی بالل به كلمه "اش��هد ان محمداً رسول اهلل" 
رس��يد حضرت بيه��وش ش��د،همه از ادامه اذان 
 گفتنش جلوگيری كردند و گفتند:"ممكن است 
فاطمه )س( جان تهی كند". ب��ار دوم زمانی بود 
كه بالل از ش��ام برای زيارت قب��ر پيامبر)ص( به 
مدينه آمد.امام حس��ن)ع( و امام حسين)ع( را در 
حرم پيامبر)ص( ديد،آنها را بغل كرد و به س��ينه 
چس��بانيد و بس��يار گريس��ت،مردم مدينه از او 
خواستند كه به ياد زمان پيامبر)ص( اذان بگويد.

ب��ا بلن��د ش��دن ص��دای اذان بالل،مدينه به 
خود لرزيد و با يادآوری زمان پيامبر )ص( ش��هر 
مدينه يكپارچه عزا و ماتم شد.بالل پس از رحلت 
پيامبر)ص( به شام هجرت كرد و سرانجام در سن 
شصت و سه سالگی در اثر مرض وبا در سال بيستم 
هجری درگذش��ت.مدفن او در قبرس��تان"باب 

الصغير" در شهر دمشق در سوريه است.

نقل  بنابه  ابوطالب)ع(:  حضرت  وفات 
»مفيد« در مسار الشيعه در هفتم ماه رمضان 
هجرت  از  قبل  سال  سه  و  بعثت  دهم  سال 
ابوطالب يگانه حامي و كفيل پيغمبر)ص( وفات 
كرد. همان مرد بزرگواري كه در تمام نشيب و 
فرازهاي دوران رسالت و قبل از رسالت برادرزاده 
عزيزش را ياري كرد و با خلوص نيت، تا زنده بود 
از پيغمبر)ص( حمايت كرد. از حضرت باقر)ع( 
روايت شده است كه فرمود: اگر ايمان ابوطالب را 
در يك كفه ترازو گذارند و ايمان اين خلق را در 

كفة ديگر، ايمان او سنگين تر خواهد بود.
بن زكـــريا)ع(:  يحیي  حضرت  تولد 
حضرت  رمضان،  ماه  نهم  روز  با  مصادف 
خارق العاده ای  و  معجزه آسا  به طور  يحيي)ع( 
براي پدر و مادرش متولد شد، چون پدرش 
پيرمردي فرتوت و مادرش زني نازا بود، و هر دو 
از فرزنددار شدن مأيوس بودند، در چنين حالي 
خداي تعالي يحيي را به ايشان ارزاني داشت، 
خداي تعالي ازكودكي او را حكمت داده بود، 
و  بود  مريم)ع(  بن  عيسي  يحيي)ع(معاصر 
نبوت او را تصديق كرد. او در ميان قوم خود 
سيد و شريف بود به طوري كه مردم پيرامونش 
جمع مي شدند، آن حضرت ايشان را به توبه از 

گناهان  و رعايت تقوادعوت مي نمود.
وفات حضرت خديجه)س(: در ماه مبارك 
رمضان و دهمين سال بعثت و سه سال قبل 
از هجرت، ام المؤمنين خديجه، بانوي مؤمنه و 
فداكار، پس از شصت و پنج سال عمر، از اين 
جهان درگذشت و بنا به نقل» مفيد« اين واقعة 
هائله، در روز دهم ماه مبارك رمضان اتفاق افتاد، و 
رسول خدا او را به دست خويش در حُجون مكه 
دفن كرد، و حزن و اندوه آن حضرت، در مصيبت 

او زياد شد و آن سال را عام الحزن نام نهادند.

لباس احرام
همانا بر كس��ی كه ارادۀ حج دارد واجب 
اس��ت كه بدنش را در حال احرام با دو پارچة 

ندوخته بپوشاند و اين عمل را جهاتی است:
از آن جمله اينكه دو جامة احرام شباهت 
ب��ه كفن دارد، بلكه كفن نمودن ميت را با دو 
پارچة احرامش مس��تحب است و پوشيدن 
آن وحش��ت های هنگام مرگ و س��ختی و 
اندوه های مراحل بعد از مرگ و روز رستاخيز 

را به ياد می آورد.
لباس دوخته از چيزهايی است كه بيشتر 
مردم آن را برای زينت می خواهند كه به آن 
افتخار كنند و ظاهرشان را آرايش دهند، و 
اين انديشه چه اندازه دور است و چه سازشی 

دارد با رفتن به س��وی حضرت پروردگار، و 
اجابت دعوت او و ش��باهت به فرشتگان، و 
واضح اس��ت كه چنين روحيه ای با فروتنی 
نمودن برای بزرگواری ذات اقدس متعال و 
خوارگرديدن برای ارجمندی و پادش��اهی 
او، منافات كل��ی دارد، و ب��ا روح يگانگی و 
نتايجی كه در نظام حج وديعه گزارده شده 
اس��ت به هيچ وجه تناسبی ندارد!) فلسفه 
و اس��رار حج )۱ جلد(، امامی خوانس��اری، 

محمد، ناشر: نشر مشعر(

حجر اسماعیل
بر  اس��اس روايت محمد بن يعقوب كلينی از 
امام صادق)ع( پس از والدت اس��ماعيل،حضرت 
ابراهي��م )ع( وی و مادرش را س��وار ب��ر االغ كرد و 
در حال��ی كه مقداری آب و غذا به همراه داش��ت، 
با راهنمايی جبرائي��ل حركت كردند.وقتی كه به 
محل فعلی حجر رس��يدند، محل كعبه به صورت 
تپه ای كوچك مملو از خ��اك و كلوخ بود.ابراهيم 
از جبرائيل پرسيد:آيا بدين جا مأموريت يافته ام؟ 
پاسخ شنيد:بلی،بدين سان اينجا خانه اسماعيل 
شد و بعدها به حجر اسماعيل مشهور گشت. حجر 
اسماعيل محل قبور پيامبران الهی است.همچنين 
حضرت اسماعيل)ع( مادر خويش را در آنجا دفن 
كرد و حضرت اسماعيل نيز در جوار مادرش در اين 
مكان دفن شده است.تنی چند از دختران حضرت 

اسماعيل)ع( نيز در اينجا مدفون شده اند.

لباس احرام كه به تن می كنی 
انگار ديگر روی زمین نیستی

رهس��پار مك��ه می ش��وی و می خوانی: 
" لبي��ك الله��م لبي��ك، لبيك ال ش��ريك 
لك لبي��ك...." اولين نگاهت ك��ه به كعبه 
می افتد باورت نمی ش��ود كه تو باش��ی در 
براب��ر اين همه عظمت و بزرگی، احس��اس 
ش��رم و خجالت نمی گذارد تا سرت را كامل 
باال ببری و نگاه كن��ی،از نعمت های تمام و 
كمال  خدا  و نا شكری های خودت خجالت 
می كش��ی! می روی تا هفت دور عاشقانه به 
دورش بگردی، آرزو می كنی كه رؤيا نباشد 
و خواب نباش��ی. در ميان انبوه عاشقان كه 
به گرد معشوقش��ان می گردن��د، خودت را 

قطره ای بيش نمی بينی.

حاجيان پس از آنكه مناسك پر 
رمز و راز حجهّ را كه خود لبالب از ذكر 
و خشوع است به جای آوردند، بار 
ديگر ب��ه ذكر خدا ف��را خوانده 
می شوند. اين تاكيد از آنرواست كه ياد خدا دل های افسرده را فروغ 

می بخشد و نور ايمان و اميد در آن می دمد.
بخشى از پیام به كنگره حج 84/10/19

مناسك حج مناسك زندگی 
اس��ت. و از آنجا كه جامعه امت 
اسالمی از هر نژاد و مليتی بايد 
ابراهيمی شود تا به خيل امت 

محمد) ص( پيوند بخورد و يكی گردد و يد واحده ش��ود حج 
تنظيم و تمرين و تشكل اين زندگی توحيدی است.

) صحیفه امام جلد 21 ص 77(
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