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تکخبر سخنآغاز

مع��اون حج و عم��ره مركز پزش��كي حج 
و زي��ارت از اتم��ام معاين��ات پي��ش از اعزام 
۹۰ درصد از زائران حج تمتع سال جاري خبر 
داد و گف��ت: از ميان اين زائ��ران هفت هزار و 

نفر مبتال به ديابت هستند.  ۳۶۰
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني حج به نقل 
از ايكنا، عادل مقصودي نژاد، معاون حج و عمره 
مركز پزشكي حج و زيارت جمعيت هالل احمر 
با اش��اره به اينكه تاكنون ح��دود ۹۰ درصد از 
زائران حج تمت��ع معاينات پيش از اعزام خود را 
انجام داده اند، گفت: از بين اين افراد استطاعت 

جسماني ۹۳ درصد آنها تأييد شده است.
وي ادام��ه داد: ۲۱۵ نف��ر نيز براي بررس��ي 
پرونده هاي پزش��كي خود به كميس��يون هاي 
تخصص��ي معرفي ش��ده اند ك��ه در خصوص 

اس��تطاعت يا ع��دم اس��تطاعت آنه��ا در اين 
كميسيون هاي پزشكي تصميم گيري مي شود.

نفر  مقصودي نژاد از ابتالي هفت هزارو ۳۶۰ 
از زائ��ران حج تمتع س��ال جاري ب��ه بيماري 
ديابت خب��ر داد و گفت: ابتال به بيماري ديابت 
به معني نداشتن استطاعت جسماني نيست و 
كس��ي به دليل ابتال به اين بيماري از رفتن به 

حج باز نمي ماند.
وي با تأكيد بر اينكه افراد مبتال به ديابت بايد 
مراقب رژيم غذايي خود بوده، از نوشابه استفاده 
نكنن��د و مدام قند خون خ��ود را كنترل كنند، 
گفت: از ميان افراد مبتال به ديابت ۲۵ نفر نياز به 
دياليز دارند كه پس از اعزام به عربستان با معرفي 
به بيمارستان هاي اين كشور به راحتي مي توانند 

دياليز انجام دهند.

آيا ديابتي ها از حج باز مي مانند؟
انجام معاينات۹۰ درصد حجاج

 اوحدي رئيس سازمان
حج و زيارت خبر داد:

 حسين اسماعيلی، مديركل  نظارت
و بازرسی بعثه  مقام معظم رهبری:

  كار ما ياوري است
نه مچ گيري 
و سروري

اظهار رضايت
وزيرارشاد  رييس جمهور و 
از سازمان حج

رفتارهايی كه زائران 
بايد اكيداً از انجام آنها 
پرهيز كنند

 زائران به توصيه ها و تذكرات
به صورت  جدی عمل كنند

 درس ها و توصيه های
 حجت االسالم ماندگاري به زائران

سازمان حج برای سالمت 
زائران چه كرده است؟

 در انتقال پروازحجاج به فرودگاه امام)ره(
حفظ شأن زائران در اولويت قرار دارد

امكان دريافت نسخه تلفن همراه 
نرم افزارهاي كتابخانه حج

همزمان با آغاز همايش هاي آموزشي 
- توجيه��ي كاروان هاي حج تمتع، حوزه 
نمايندگ��ي ولي فقيه در امور حج وزيارت 
به منظور دسترسي آسان حجاج ايراني به 
مناسك و معارف حج، نسخه تلفن همراه 
نرم افزاره��اي كتابخانه ح��ج را در فضاي 

مجازي منتشر كرد.
مدير پاي��گاه اطالع رس��اني حج از 
ام��كان دريافت راي��گان نس��خه تلفن 
هم��راه نرم افزاره��اي كتابخان��ه ح��ج 
وزي��ارت در فضاي مج��ازي خبر داد و 
اظهار داش��ت: تمامي زائران، مديران، 
روحانيون و كارگ��زاران حج مي توانند 
اي��ن نرم اف��زار را ب��ه ص��ورت رايگان 

دريافت كنند.
حجت االس��الم روزب��ه بركت رضايي 
گف��ت: ح��وزه نمايندگي ول��ي فقيه در 
ام��ور حج وزي��ارت به منظور دسترس��ي 
آس��ان و راحت زائران و حج��اج ايراني به 
مناسك و معارف حج، نسخه تلفن همراه 
نرم افزاره��اي كتابخانه ح��ج را در فضاي 

مجازي منتشر كرده است.
نرم افزاره��ا  اي��ن  اف��زود:  وي 
دربرگيرنده ۴۰۰عنوان كتاب منتش��ر 
شده از سوي حوزه نمايندگي ولي فقيه 
در ام��ور حج وزيارت اس��ت ك��ه امكان 
دريافت اين نرم افزار براي همه كاربران 

فراهم شده است.

هنوز فرصت هست
هنوز فرصت هست و هنوز  هم می توان 
مرواريد های خوبی از دريای معرفت الهی 
صيد كرد و بدست آورد. ماه مبارک رمضان 
هر چند از نيمه گذش��ته اس��ت اما لياللی 
قدر در پيش اس��ت. ليال��ی ای كه بهترين 
فرصت ه��ا را در اختي��ار زائر م��ی گذارد 
تا توش��ه س��نگين تر و پربهات��ری را برای 
س��فر عظيم خود يعنی س��فر حج بردارد.
چرا كه هيچ س��فری بدون توش��ه امكان 
ندارد به سرانجام برس��د.آنچنان كه هيچ 
ورزش��كاری نيز بدون آمادگی جسمانی 
نمی تواند وارد ميدان ش��ود. هر چه برای 
حج خود را آماده تر كنيم بهره بيشتری از 
سفر خود خواهيم برد و گر نه خدای ناكرده 
در س��فر دچار غفلت می شويم. و اين چه 
سفری است كه بخواهد به غفلت بگذرد كه 
عم��ری برباد رفته و غير قابل جبران. واقعا 
چند نفر مس��لمان در جهان می توانند به 
سفر حج بروند و يا هر نفر در عمر خود چند 
دفعه را در زمين وحی خواهد گذراند. پس 
فرصت را در اين ليالی قدر دريابيم كه امام 

صادق)ع(فرموده اند: 
*حاجيان��ی ك��ه بازمی گردن��د س��ه 
دسته اند: دسته ای از آتش آزاد می شوند، 
و دس��ته ای از گناه��ان خ��ود خ��ارج 
می گردند مانند روزی ك��ه از مادر متولد 
شده اند، و دسته س��وم  با مصونيت مال و 
عي��ال برمی گردند و اين كمترين بهره ای 

است كه عايد حاجی می شود.
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مجلهخبـــری

پیشنهاد معافیت مالیاتی 50 درصدی آژانس های زیارتی
درپی درخواس��ت های مكررمديران دفاترخدمات زيارتی مبنی برتعلق 
تخفيف ومعافيت مالياتی درخصوص عملكردساليانه اين دفاتربااستناد به ماده 
8 قانون توس��عه صنعت ايرانگردی وتبصره ۳ ازماده ۱۳۲ قانون ماليات های 
مستقيم،دراين خصوص مكاتبات و پيگيری های متعددی ازمعاونت محترم 
حقوقی وامورمجلس وزارت فرهنگ وارشاداسالمی انجام گرفت كه طی آن 
مقررشد سازمان حج وزيارت نسبت به پيشنهاداصالح موادقانون ماليات های 
مس��تقيم مرتبط بااين موضوع اقدام نمايد.  پيش��نهاد مذكوردركميسيون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی پذيرفته شده است وبه هنگام بررسی قانون 

اصالح ماليات های مستقيم درصحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

گزیدهخبر
نقاط قوت و ضعف، عمره 

دانش آموزي شناسايي شود
نماين��ده ولي فقي��ه در امور ح��ج وزيارت 
شناس��ايي ظرفيت هاي ف��راوان دانش آموزي 
را م��ورد تاكيد قرار داد و گفت: با توجه به بس��تر 
مناسبي كه براي عمره گزاران دانش آموز فراهم 
شده است مي توان نمايشگاهي از مجموعه آثار 
فرهنگي دانش آموزان از جمله دل نوش��ته ها، 
اشعار، س��فرنامه ها آثار هنري و خاطرات آنان را 
تش��كيل و به نمايش عموم گذاشت. حميدرضا 
كفاش معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش 
و پرورش به همراه مديران سازمان دانش آموزي 
كشور در ديدار با نماينده ولي فقيه و سرپرست 
حجاج ايراني گزارشي از فعاليت هاي كاروان هاي 
عم��ره دانش آموزي و برنامه هاي فرهنگي براي 
عمره گ��زاران دانش آم��وز را ارائه دادند. حجت 
االسالم و المسلمين سيد علي قاضي عسكر در 
اين ديداربا اس��تناد به روايتي از رس��ول گرامي 
اس��الم )ص(، هدايت و مراقب��ت از جوانان را از 
مهمترين وظائف ديني اولياي آنان، علما، معلمان 
و مربيان دانست و با اشاره به دستآوردهاي سفر 
دانش آموزان به س��رزمين وحي از عمره دانش 
آموزي و دانش��جويي به عنوان بهترين خدمت 
فرهنگي در مدارس و دانشگاهها ياد كرد و اظهار 
داشت: عمره دانش آموزي درمقطع سالهاي آخر 
دبيرستان تاثير عميق روحي و معنوي در جوانان 
داشته است. سرپرست حجاج ايراني به هدفمند 
كردن سهميه هاي عمره اش��اره كرد و افزود: در 
صورتي كه س��هميه هاي عمره دانش آموزي به 
جوانان نخبه ديني، علمي و فرهنگي اختصاص 
يابد، هم حالت تشويق دارد و هم ثمرات و بركات 
روح��ي و اخالقي ب��راي اف��راد و جامعه خواهد 
داشت. وي س��اماندهي و برنامه ريزي مناسب 
براي عمره دانش آموزي را ضروري دانس��ت و از 
مديران عمره دانش آموزي خواست با همكاري 
معاونت فرهنگ��ي بعثه مقام معظ��م رهبري، 
برنامه هاي آموزش��ي و توجيهي مناسب عمره 
دانش آموزي را تدوين و اجرا كنند. نماينده ولي 
فقيه در امور حج وزيارت شناسايي ظرفيت هاي 
فراوان دانش آموزي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: 
با توجه به بس��تر مناسبي كه براي عمره گزاران 
دانش آموز فراهم شده است مي توان نمايشگاهي 
از مجموع��ه آثار فرهنگي دانش آموزان از جمله 
دل نوش��ته ها، اش��عار، س��فرنامه ها آثار هنري 
و خاطرات آنان را تش��كيل و ب��ه نمايش عموم 
گذاشت. آقاي قاضي عسكر، ايام عرفه را فرصت 
مناسبي براي گردهمايي و تجمع عمره گزاران 
دانش آموز س��ال هاي قبل دانس��ت و از مديران 
عمره دانش آموزي خواست براي ايام بعد از سفر 
عمره دانش آموزان در قالب جلس��ات ماهانه هر 
كاروان و ي��ا تش��كل هاي ش��هري و منطقه ای 
برنامه ريزي كنند تا حالت معنوي عمره گزاران 

تداوم و استمرار داشته باشد.

 در انتقال پرواز حجاج به فرودگاه امام)ره(
حفظ شأن زائران در اولويت قرار دارد

سرپرست حجاج ايراني:

 رييس هيئت مديره و مديرعامل ش��ركت فرودگاه هاي كشور به همراه 
مديركل فرودگاه امام خميني )ره( روز دوش��نبه با حضور در شوراي برنامه 
ريزي و هماهنگي بعثه مقام معظم رهبري و سازمان حج وزيارت گزارشي از 
برنامه ها و فعاليت هاي صورت گرفته براي انتقال عمليات عزيمت زائران به 

حج تمتع از طريق فرودگاه امام خميني )ره( را ارائه دادند.
در اين جلس��ه كه به رياس��ت نماينده ولي فقيه در امور حج زيارت و 
سرپرس��ت حجاج ايراني و با حضور رييس س��ازمان حج و زيارت برگزار 
ش��د، آقاي محمد علي ايلخاني، مديرعامل ش��ركت فرودگاه هاي كشور 
با تاكيد بر اس��تفاده از تمام امكانات فرودگاهي براي انجام عمليات حج 
سال ۱۳۹۳، اظهار داشت: اميدواريم امسال با تمهيداتي كه در فرودگاه 
امام خميني)ره( انديش��يده شده، عمليات انتقال زائران بيت اهلل الحرام 
با كمترين مش��كل انجام پذيرد. وي ترمينال حج��اج فرودگاه مهر آباد 
را در ش��أن حجاج ايراني ندانس��ت و در خصوص برنامه ريزي مناس��ب 
براي تس��هيل در انجام امور پروازي حجاج خانه خدا خاطر نشان كرد: با 
توج��ه به ظرفيت ها وتوان موجود در ف��رودگاه امام خميني )ره( و توان 
مديريتي آق��اي چلندري مديركل اين فرودگاه، انتظار مي رود امس��ال 
ش��اهد عمليات موفق تري نسبت به س��ال هاي قبل در خصوص انتقال 

حجاج به سرزمين وحي باشيم.
در اين جلس��ه، حجت االسالم و المسلمين س��يد علي قاضي عسكر 
نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت با تاكيد بر ضرورت حفظ ش��ئونات 
و آرامش زائران در فرودگاه امام اظهار داش��ت: در س��ال هاي اخير بحث 
انتق��ال پروازهای حجاج بيت اهلل الح��رام به فرودگاه ام��ام خميني )ره( 
همواره مطرح بوده اس��ت و كس��ی با اصل اين موضوع مخالفتی ندارد اما 
اين اقدام مس��ائل و مشكالتی در پی دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. از 
جمله اين موارد معضل ترافيك مس��تقبلين و بدرقه كنندگان، احترام به 

زائر و ارائه امكانات رفاهی مناسب در فرودگاه به زائران است.
 وي افزود: خوش��بختانه با جلساتي كه رياست محترم سازمان حج و 
زيارت با مس��ئوالن فرودگاهي داشته اند در كارها گشايشي حاصل شده 
تا امكاناتي فراهم شود كه زائر با حفظ شئونش و با آرامش از فرودگاه امام 

عازم حرمين شريفين شود.

راه عبور از غفلت ها، قرب الهي است
نماينده ولي فقيه و سرپرس��ت حجاج ايراني در س��خناني با اش��اره به 
غنيمت ش��مردن فرصت هاي ماه مبارک رمضان و نزديك ش��دن به ليالي 
قدر گفت: هر كدام از ما غفلت هايي داريم و تنها راه عبور از غفلت ها بازگشت 
به سوي خداوند و قرب به خداوند متعال است. حجت االسالم و المسلمين 
قاضي عسكر در سخناني كه در جلسه »تواصي بحق« ايراد كرد، گفت: انسان 
فرصت هاي بس��ياري در زندگي به دست مي آورد و يكي از اين فرصت هاي 

طاليي ماه مبارک رمضان است كه بايد آن را قدر دانست وغنيمت شمرد.
حجت االسالم والمسلمين قاضي عسكر با اشاره به جايگاه رفيع و معرفتي 
ادعي��ه اي چون ابوحم��زه ثمالي، افتتاح و جوش��ن كبير گفت: از همه ش��ما 
مي خواهم كه از دعاي ابوحمزه ثمالي به راحتي نگذريد. اين دعا بس��يار بسيار 
تكان دهنده اس��ت. امام س��جاد )ع( به گونه اي اين دعا را تعليم داده اند كه اگر 

كسي با معرفت آن را بخواند نمي تواند تكان نخورد و تحت تاثير قرار نگيرد.
سرپرس��ت حجاج ايراني در ادامه با اش��اره به اينكه ماه رمضان هميشه در 
ميان مسلمانان و كشورهاي اسالمي قداستي داشت و همه مراقب بودند در اين 
ماه دست به معصيت نزنند و برخي شئون را حفظ كنند و از جنگ و خونريزي 
پرهي��ز كنند، گفت: در دنياي خش��ن امروز كه هيچك��س به هيچكس رحم 
نمي كند ببينيد چه بر س��رغزه آورده اند در يك شب هجده نفر از يك خانواده 
را به ش��هادت رس��انده اند، يك منطقه كاماًل محاصره ش��ده را دزدانه بمباران 
مي كنند. بچه هاي شيرخواره و كودكان بي پناه و بي گناه را تكه تكه مي كنند و 
اين دنياي ظالم نه تنها نگاه مي كند بلكه حمايت خويش را نيز اعالم كرده است. 

بسياري از كشورهاي به اصطالح مسلمان هم هيچ اقدامي انجام نمي دهند.
حجت االسالم و المسلمين قاضي عسكر در ادامه گفت: امروز بايد بگوييم 

كه تنها حامي مردم مظلوم فلسطين، جمهوري اسالمي ايران است.
سرپرس��ت حجاج ايراني با اش��اره به تصميم رژيم صهيونيستي بر حمله 
زمين��ي كه چند روز پيش ص��ورت گرفت، گفت: برخ��ورد نيروهاي مقاومت 
موجب شد تا رژيم صهيونيستي از تصميم خود مبني بر حمله زميني انصراف 
دهد. آن ها فهميدند كه نمي توانند، اي��ن كار ضربات جبران ناپذيري را درپي 
دارد، هم اكنون نيز احس��اس كرده اند كه در ح��ال واگذار كردن نتيجه جنگ 

هستند لذا دنبال آتش بس رفته اند.
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مجلهخبـــری

مؤسسه مطوفي حجاج ایران منحل نشده است
رئيس س��ازمان حج وزيارت با اشاره به اخباربرخي رسانه هاي مبني 
برانحالل مؤسس��ه مطوفي��ان حجاج ايراني،گفت:اين مؤسس��ه منحل 
نشده اس��ت وهمچنان به كارخودادامه مي دهد.  سعيد اوحدي،با اشاره 
به اخباربرخي ازرس��انه ها مبني برانحالل مؤسسه مطوفي حجاج ايراني 
گفت:اين خبرمربوط به دادگاه دو سال قبل بوده است ومربوط به مسائل 
اجرايي حجاج ايراني نيس��ت. وي ادامه داد:براس��اس رأيي كه دردادگاه 
تجديد نظرعربستان صادر شده است اختالفي كه درهيأت مديره وجود 
داشته حل شده است اما اين خبرمبني برانحالل مؤسسه مطوفي نيست.

خبر
رجبي در ديدار با رئيس 
سازمان حج مطرح كرد:

پيشنهاد برگزاري 
 نمايشگاه قرآن هاي

 نفيس خطي و تاريخي
در مكه و مدينه

رئي��س كتابخانه مجل��س در ديدار 
با رئيس س��ازمان حج و زيارت كش��ور 
ط��رح برگ��زاري نمايش��گاه قرآن هاي 
نفي��س خطي و تاريخي در مكه و مدينه 

را پيشنهاد كرد.
 محمد رجب��ي و س��عيد اوحدي در 
س��ازمان حج و زيارت ب��ا يكديگر ديدار 

كرده و به گفت وگو پرداختند.
اي��ن دي��دار محم��د رجب��ي  در 
ب��ا معرف��ي فعاليت ه��اي كتابخان��ه 
مجل��س گفت: با توجه به گس��تردگي 
كتابخان��ه  بين الملل��ي  فعاليت ه��اي 
مجل��س، درصدد برگزاري نمايش��گاه 
قرآن هاي نفيس خط��ي و تاريخي در 
كش��ورهاي اس��المي به خصوص مكه 

مكرمه و مدينه منوره هستيم.
برگ��زاري  ب��راي  اف��زود:  وي 
نمايش��گاه هاي ديجيتالي در ايام حج 
و آگاه ك��ردن مس��لمانان و حجاج از 
قرآن هاي خطي كتابت ش��ده توسط 
كاتب��ان ايران��ي در راس��تاي نش��ان 
دادن اهميت ق��رآن آمادگي خود را 

اعالم مي كنيم.
رجبي همچنين برنامه هاي كتابخانه 
مجلس را در خصوص معرفي س��فرنامه 
ح��ج به زائران ايراني و اس��ناد موجود در 

رابطه با حج اعالم كرد.
س��عيد اوح��دي، نيز در اي��ن ديدار 
از ابت��كار كتابخان��ه مجل��س ب��راي 
نش��ان دادن زيباترين فصل مشترک با 
كش��ورهاي عربي كه همانا قرآن كريم 

است، استقبال كرد.
رئيس س��ازمان حج و زيارت آمادگي 
براي هم��كاري با سياس��ت گزاري بعثه 

مقام معظم رهبري را اعالم كرد.

 اظهار رضايت رييس جمهور
و وزير ارشاد از سازمان حج

اوحدي رئيس سازمان حج و زيارت خبر داد:

رئيس س�ازمان حج و زيارت گف�ت: رئيس جمهور محترم و 
وزير محترم فرهنگ و ارشاد اس�امي از سازمان حج و زيارت 
به نيكي ياد مي كنند و اين سازمان را از مجموعه هاي موفق در 
دولت تدبير و اميد مي دانند كه اين توفيق با زحمات و تاش هاي 
دلسوزانه و مخلصانه همه شما عزيزان و ساير دست اندركاران 

ستادي و اجرايي حاصل شده است.
رئيس سازمان حج و زيارت با حضور در جمع مسئولين و كاركنان 
اداره حج و زيارت استان تهران، از نزديك در جريان اقدامات و مسائل 
آنان قرار گرفت. مهندس اوحدي در اين ديدار كه همزمان با س��الروز 
والدت با سعادت كريم اهل بيت حضرت امام حسن مجتبي )ع( انجام 
گرفت، گفت: از ويژگي هاي برجسته ماه مبارک رمضان اين است كه 
در اين ماه مبارک به نامه اعمال بندگان رسيدگي مي شود و ما با الهام 
از اين موضوع در اين جمع عملكرد يكس��اله خود در حوزه حج، عمره 

و عتبات را بررسي مي كنيم.
وي افزود: در جه��ان خلقت فصل بهار فصل دگرگوني و تحول در 
طبيعت است و ماه رمضان در آموزه هاي ديني به عنوان بهار تحول در 

انسانها شناخته شده است.
رئيس س��ازمان ح��ج و زيارت با اش��اره به اينكه م��اه رمضان ماه 
مهماني خداس��ت، ادامه داد: م��ا در دعاهاي ماه مب��ارک رمضان از 
خداوند مي خواهيم كه ما را در خيري كه پيامبر )ص( و اهل بيت )ع( 
در آن داخل ش��ده اند، سهيم نمايد و اين نشان مي دهد مراتب رشد و 

كمال بشري در اين ماه به چه جايگاهي ارتقاء مي يابد.
وي در بي��ان عظمت ماه مبارک رمضان گفت: پيامبر )ص( از يك 
هفته مانده به آغاز ماه مبارک رمضان به بالل مي فرمود تا بانگ س��ر 
دهد كه ش��هراهلل در راه اس��ت و مردم را از بركات اين ماه آگاه سازد و 
از بركات اين ماه اين اس��ت كه قدم بر داشتن، نفس كشيدن و خواب 

مؤمن در آن عبادت است.
مهندس اوحدي با اش��اره به اينكه به فرموده قرآن ش��ب قدر در ماه 

مبارک رمضان واقع شده است، بيان كرد: شب قدر شبي است كه ارزش 
آن از هزار ش��ب و تمام عمر انسان باالتر است و بفرموده قرآن در صورت 
توبه بندگان خداوند همه خطاهايي را كه انسان در طول عمرش ذره ذره 
جمع كرده است، همه را يكجا در شب قدر مي بخشد و اين نشان مي دهد 

كه خداوند مي خواهد انسان را به هر شكل ممكن به كمال برساند.
رئيس سازمان حج و زيارت خطاب به همكاران اداره حج و زيارت 
اس��تان تهران گفت: قدر جايگاهي كه در آن قرار گرفته ايم كه آكنده 
از عطر معنويت و زيارت است را بدانيم و آگاه باشيم به كساني خدمت 
مي كني��م كه ميهم��ان ضيافت الهي هس��تند و از اي��ن بابت خدا را 

شكرگزار باشيم.
وي ب��ه نقل از مرحوم ابوترابي س��يد آزادگان گف��ت: روزي كه از 
منزل خارج مي شويم، بايد منتظر مشكالت همان روز باشيم. ما كه به 
خادم��ي زائران افتخار مي كنيم، در برخورد با زائران با محبت و نرمي 
رفتار كنيم و از تندي بپرهيزيم كه رضايت اين عزيزان مايه ش��فاعت 

ما در دنيا و آخرت خواهد بود.
رئيس س��ازمان حج و زيارت در پايان ابراز خرسندي كرد: رئيس 
جمهور محترم و وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي از سازمان حج 
و زيارت به نيكي ياد مي كنند و اين س��ازمان را از مجموعه هاي موفق 
در دولت تدبير و اميد مي دانند كه اين توفيق با زحمات و تالش��هاي 
دلسوزانه و مخلصانه همه شما عزيزان و ساير دست اندركاران ستادي 

و اجرايي حاصل شده است.
در ابت��داي اي��ن دي��دار حجت االس��الم و المس��لمين رحماني 
مدير كل حج و زيارت استان تهران گزارشي از اقدامات و فعاليت هاي 

بخش هاي مختلف حج و زيارت استان تهران ارائه كرد.
ش��ايان ذكر است زائران استان تهران ۴۰ درصد زائران حج، عمره 
و عتبات كش��ور را تش��كيل مي دهند و در عمره جاري كه 8۰۷ هزار 
ايراني به س��رزمين وحي اعزام شدند، تعداد زائران تهراني ۳۵۰ هزار 

نفر بوده است.
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خاطره شنیدني از استاد قرائتي در سفر به حج
يك س��ال مي خواستم به حج بروم،باخودگفتم:امس��ال مي  خواهم حّجم،حّجي حساب شده 
باشد.لذاازيك هفته قبل شروع كردم به مطالعه آيات وروايات حج وبعد به سراغ حسابرسي مالي و 
وصيت نامه رفتم، ازدوستان وبستگان حالليت طلبيده وبراي اينكه حج مقبولي داشته باشم، نيت 
كردم به نيابت ازامام زمان عليه الس��الم به حج بروم.غس��ل توبه كردم،غسل حج كردم وبه خيال 
خودم حج شسته رفته ای راشروع كردم. در پله هاي هواپيما  ندايي مراميخكوب كرد؛آقاي فالني 
توكه قصدت راخالص كرده اي وبه نيابت امام زمان  عليه السالم راهي مكه هستي،آيا اگروظيفه ات 
انصراف ازحج واعزام به روس��تاي كوچكي درمنطقه ای دوردس��ت وحدي��ث گفتن براي عده اي 

محدود باشد، انجام وظيفه مي كني؟ ديدم دلم به سمت مكه است، نه وظيفه.
گفتم:خدايا! ازتومتشكرم كه در لحظه  هاي حساس مرا به خودم مي  شناساني.

رویخطخبرها
 مرحله سوم توسعه مطاف

سال آينده تكميل مي شود
مدير دانش��گاه ام الق��ري اعالم كرد: 
مرحل��ه دوم طرح توس��عه صحن طواف 
امس��ال به پايان مي رس��د و مرحله سوم 
اين طرح بزرگ هم س��ال ۱۴۳۶ هجري 
قم��ري تكميل خواهد ش��د ت��ا ظرفيت 
صحن طواف از ۵۲ هزار نفر در هر ساعت 

به ۱۰۵ هزار نفر در هر ساعت برسد.

 ۹3۲ زائر از خراسان جنوبي
به حج تمتع اعزام مي شوند

مدي��ركل ح��ج و زيارت خراس��ان 
جنوب��ي ب��ا بيان اينك��ه امس��ال تعداد 
زائ��ر از اين اس��تان به ح��ج تمتع   ۹۳۲
اعزام مي ش��وند، گفت: امس��ال بهترين 
هتل ه��ا و اماك��ن اقامت��ي در مك��ه به 

خراس��ان جنوبي اختصاص يافت.
وي تصري��ح كرد: در س��ال گذش��ته 
تعداد ۷۵۰ نفر از اس��تان به سفر معنوي 
حج تمتع اعزام ش��دند و امسال نيز براي 
نخستين بار در كاروان ها تنوع وجود دارد 

و برخي كاروان ها مدينه قبل هستند.

آغاز پروازهاي حج تمتع خراسان 
رضوي از نيمه شهريور

مديركل حج و زيارت خراسان رضوي 
گفت: پروازهاي حج تمتع اين استان نيز 
از نيمه دوم ش��هريورماه انجام مي شود و 
اي��ن اعزام ها در قال��ب دو كاروان مدينه 

قبل و بعد صورت مي گيرد.
وي گف��ت: پروازه��اي مدين��ه قبل، 
۱۴ ش��هريورماه انجام مي شود و به مرور 
حدود ۷ هزار زائر اعزام مي ش��وند و مدت 

اقامت آنها ۳۰ تا ۳۵ روز است.

ارتقاي  براي  ۵۰ دوره آموزشي 
عملكرد دست اندركاران حج

 بن��در بن محمد حجار خاطر نش��ان 
كرد بيش از ۵۰ دوره آموزش��ي و كارگاه 
عملي و برنامه هايي براي ارتقاي كيفيت 
عملكرد تم��ام كاركن��ان وزارت حج در 
زمينه هاي مختلف برگزار ش��ده اس��ت 
تا توانمندي كاركنان وزارت در س��طوح 

مختلف افزايش يابد.
وزير حج عربستان بر استفاده از فناوري 
و ارتباط الكترونيك ميان تمام بخش هاي 
وزارت حج براي خدمات رساني به حجاج 
و عمره گزاران براي ارائه خدمات كيفي به 

آنها تاكيد كرد.

مجلهخبـــری

پروازهاي حج از فرودگاه امام خميني انجام مي گيرد
خدرنژاد: در صورت فراهم شدن شرايط

مع��اون حج، عم��ره و عتبات س��ازمان ح��ج و زيارت��در صورت 
فراهم ش��دن شرايط از انتقال پروازهاي حج ايستگاه پروازي تهران از 

فرودگاه مهرآباد به فرودگاه بين المللي امام خميني)ره( خبر داد.
ناصر خدرن��ژاد معاون حج، عمره و عتبات س��ازمان حج و زيارت 
گفت: پيرو پيگيريهاي ش��ركت فرودگاه هاي كش��ور مبني بر انتقال 
پروازهاي حج و عمره از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام خميني)ره(، 
بعد از عمليات حج سال گذشته بازديدي از فرودگاه امام )ره( داشتيم 
كه متأس��فانه تا آن زمان اقدام قابل توجه��ي در رفع نيازهاي زائران 

انجام نشده بود.
وي افزود: در بازديد اخير كارشناس��ان س��ازمان حج و زيارت كه 
به درخواس��ت رئيس محترم س��ازمان هواپيمايي كشور از فرودگاه 
ام��ام خميني)ره( انجام گرفت، ش��اهد بوديم ك��ه اقداماتي متفاوت 
از گذش��ته در فرودگاه در جهت رفع نيازه��اي زائران صورت گرفته 
و مس��يري مجزا براي زائ��ران حج و همچني��ن ترمينال كوچكي در 
فرودگاه ب��راي آمادگي اوليه زائ��ران، تحويل بار، كنت��رل گذرنامه، 
دريافت كارت پرواز و هماهنگي كاروان ها براي انتقال زائران به سالن 

ترانزيت در نظر گرفته شده است.

معاون سازمان حج و زيارت اظهار داشت: تيم شركت فرودگاه هاي 
كشور مصمم اس��ت تمام هماهنگي ها و اقدامات الزم را در خصوص 
انتق��ال پروازها به ف��رودگاه ام��ام)ره( انجام دهد و واضح اس��ت كه 
ف��رودگاه مهرآباد از توان و گنجايش الزم براي پروازهاي حج و عمره 
برخوردار نيست و اميدواريم با هماهنگي هاي مدون و همكاري هاي 
نزديكي كه شركت فرودگاه ها با سازمان حج خواهد داشت، خدماتي 

بهتر از گذشته به زائران حج امسال ارائه شود.
خدرنژاد بيان كرد: زائران ۷ استان كشور شامل استان هاي تهران، 
البرز، قم، قزوين، لرستان و مركزي از ايستگاه پروازي تهران به سرزمين 
وحي اعزام مي ش��وند ك��ه يكي از برنامه هاي ما اين اس��ت كه بمنظور 
كاهش بار ترافيكي پروازها، پرواز زائران برخي اس��تان ها ازايس��تگاه 

تهران به ايستگاه هاي پروازي در استان هاي مجاور انتقال يابد.
وي در پاي��ان گفت: ف��رودگاه بي��ن المللي ام��ام خميني)ره( 
ف��رودگاه اصلي پروازهاي خارجي اس��ت و يك��ي از نگراني هاي ما 
تفاوت فرهنگي موجود ميان زائران حج و عمره با س��اير مسافرين 
س��فرهاي خارجي اس��ت كه با تمهيدات انديشيده شده اميد است 

اين دغدغه نيز مرتفع گردد.

مدي��ر آموزش معاون��ت فرهنگي بعث��ه مقام معظم رهب��ري از آغاز 
آموزش ه��اي مج��ازي ح��ج ۹۳ از س��وم خرداد م��اه خب��ر داد و گفت: 

آموزش هاي مجازي تا ۲۰ شهريور ماه ادامه خواهد داشت.
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��اني حج به نقل از ايرنا، حجت االس��الم 
حمي��د احمدي، مدير آموزش معاونت فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري 
به آغاز كالس هاي آموزش��ي زائران ايراني از ۲۰ ارديبهش��ت ماه اش��اره 
كرد و گفت: دوره هاي آموزش��ي امسال به سه دسته شامل آموزش هاي 
عمومي، آموزش هاي ويژه بانوان و آموزش هاي ويژه زائران تحصيل كرده 

تقسيم شده است.
به گفت��ه احمدي، ب��راي كاروان ه��اي مدينه قبل ۱۰ جلس��ه و براي 

كاروان هاي مدينه بعد ۱۲ جلس��ه آموزش حضوري برگزار مي شود. در ايام 
موسم حج نيز براي هر كاروان ۱۳ تا ۱۵ جلسه آموزشي برگزار مي شود.

وي همچني��ن از آغاز آموزش هاي مجازي حج ۹۳ از س��وم خرداد ماه 
خب��ر داد و گف��ت: آموزش هاي مجازي تا ۲۰ ش��هريور م��اه ادامه خواهد 
داش��ت. احمدي در مورد برگ��زاري طرح »مودت« نيز گف��ت: اين طرح 
ويژه كاروان هاي داراي بيش از ۱۵ زائر فرهيخته اس��ت كه براي هر كاروان 
چهار جلس��ه آموزشي جداگانه و دو گردهمايي منطقه اي برگزار مي شود. 
مدير آموزش معاونت فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري خاطرنش��ان كرد: 
نخس��تين مرحله گردهمايي منطقه اي در ۱۶ استان برگزار شد و دومين 

مرحله نيز بعد از ماه مبارک رمضان برگزار مي شود.

آموزش هاي مجازي حجاج تا20 شهریورماه ادامه دارددریچه
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بهداشتزائری
تمامي زائران مناسك 
حج تمتع بیمه شدند

همه زائران و عوامل ستادي و اجرايي 
س��ازمان حج و زيارت كه در سال جاري 
از طريق اين سازمان براي انجام مناسك 
حج و زيارت اعزام مي ش��وند، زيرپوشش 
خدمات بيمه ای ش��ركت س��هامي بيمه 

ايران قرار گرفتند.
بر اساس قرارداد اين شركت و سازمان 
حج و زيارت موضوع اين قرارداد ش��امل 
بيمه عمر زماني )فوت به هر علت(، بيمه 
فوت و نقص عض��و دائم كلي يا جزيي در 
اثر حادثه و بيمه مازاد بر درمان و باربري 

بيمه شدگان است.
ش��ركت س��هامي بيمه اي��ران براي 
غرام��ت عمرزمان��ي )فوت ب��ه هرعلت( 
ب��راي هري��ك از بيمه ش��دگان درطول 
مدت ق��رارداد ۱۲۰ ميليون ريال غرامت 

پرداخت خواهد كرد. 

چنانچه براي هر يك از زائران و عوامل 
اجرايي و س��تادي حادثه ای اتفاق افتد و 
به نقص عضو ي��ا از كارافتادگي دائم كلي 
يا جزيي آنان منجر ش��ود، شركت بيمه 
اي��ران درص��دي از مبل��غ ۳8۰ ميليون 
ري��ال را در وجه ذينفع��ان طبق جدول 
نقص عضو من��درج در ش��رايط عمومي 

بيمه حادثه پرداخت خواهد كرد.
ع��الوه براي��ن، بيم��ه اي��ران ب��راي 
هزينه هاي درمان بيمارس��تاني و اعمال 
جراح��ي تخصصي و عموم��ي در صورت 
بستري شدن بيمه شده در مراكز درماني 
ايران به علت بيماري يا حادثه، حداكثر تا 

۱۵۰ ميليون ريال پرداخت خواهد كرد.
مح��دوده زمان��ي و مكاني مش��مول 
تعهدات بيمه گر ش��امل مس��ير رفت از 
زمان تحويل بار به فرودگاه تا هنگام ورود 
به عربستان و مسير برگشت از زمان ورود 
به عربستان و مدت اقامت تا زمان تحويل 

بار به زائران در ايران است.
ق��رارداد بيمه ايران با س��ازمان حج و 
زيارت از اول ش��هريور آغاز مي ش��ود و تا 

آخرآبان اعتبارخواهد داشت.

مجلهخبری

واكسن مننژیت زائر حج تأمین شد
مديرعامل سازمان تداركات پزشكي گفت: براي ۱۰۰هزار نفري 
كه امسال عازم سفر حج هستند به اندازه كافي واكسن مننژيت وجود 
دارد.حسام الدين مدني با اشاره به در پيش بودن مراسم معنوي و رباني 
حج، گفت: خوشبختانه با تمهيداتي كه انديشيده شده است در تأمين 
واكس��ن های مورد نياز حجاج هيچ مشكلي نداريم. وي افزود: بيشتر 
واكسن های مننژيت از كشورهاي آسيايي و اروپايي وارد مي  شوند كه 
از نظر كيفيت در س��طح قابل قبول و مناسبي قرار دارند،تمام واردات 

واكسن های ما بر اساس مجوز وزارت بهداشت صورت می گيرد.

سازمان حج برای سالمت زائران چه کرده است؟
آخرين خبرهای اجرايی پزشکی برای موسم حج 

دكترعادل مقص��ودي نژاد، درخصوص جديدترين اقدامات مركز 
پزش��كي حج و زي��ارت در حج تمتع ۹۳ گفت: در حج تمتع امس��ال 
۲8۰ پزش��ك به عنوان پزش��ك مجموع��ه به طور مس��تقيم به ارائه 
خدمات به زائران مي پردازند كه از ميان اين پزش��كان براي نخستين 
بار ۶۰ پزشك زن در راستاي طرح انطباق موازين شرع با امور پزشكي 

به زائران زن ارائه خدمات مي كنند.

  شناسايي ۴۰۰ زائر پزشك
وي با بيان اينكه امس��ال براي نخستين بار زائران پزشك شناسايي 
ش��ده اند، گفت: هر س��اله تعدادي از زائران كه به س��فر حج مش��رف 
مي شوند، داراي شغل پزش��كي و پيراپزشكي هستند كه امسال براي 
نخستين بار در قالب طرح داوطلبان سالمت حج تمتع ۹۳، تعدادي از 
اين افراد شناسايي شده اند كه در صورت تمايل مي توانند در ساعاتي از 
روز با استقرار در مطب ها و مراكز پزشكي، به همكارانمان كمك كنند.

به گفته معاون امور حج مركز پزشكي هالل احمر، از ميان ۶۲ هزار 
زائر تمتع امسال، تعداد ۴۰۰ نفر پزشك و پيراپزشك شناسايي شده اند 
كه در صورت كمك اين پزش��كان به مركز پزش��كي، از ميان اين افراد، 
براي عمره سال آينده پزش��كان انتخاب و به عنوان ماموريت به مدت 
يك ماه در مراكز پزشكي هالل احمر در عربستان مستقر خواهند شد.

  ارسال 1۰3تن دارو به عربستان
وي ب��ا بيان اينكه تاكن��ون ۱۰۳ تن دارو به عربس��تان براي حج 
تمتع ۹۳ ارس��ال ش��ده اس��ت، گفت: تاكنون ۹۰ درصد از زائران از 
سوي پزشكان مجموعه مورد معاينه قرار گرفتند و ۱۹۴ داوطلب نيز 
براي تعيين استطاعتشان به كميسيون پزشكي معرفي شدند كه در 

صورت تاييد استطاعت به سفر حج مشرف مي شوند.

  3۰ پرستار به حج ۹3 اعزام مي شوند
س��يدعلي مرعشي رئيس مركز پزش��كي حج و زيارت هالل احمر 
گفت: با توجه به افزايش س��ن زائرين امسال و حساسيت هاي موجود، 
طي جلس��ه اي با اعضاي كميته پرس��تاري حج مقرر ش��د تا امسال از 

پرستاران باتجربه بيشتري استفاده شود. وي افزود: از اين ليست ۳۰۰ 
نفره، با توجه به ارزشيابي ها، در   نهايت ۳۰ نفر به عنوان پرستار باتجربه 
حج تمتع س��الجاري جهت خدمت به زوار ايراني عازم سرزمين وحي 
خواهند ش��د. رئيس مركز پزش��كي حج و زيارت هالل احمر با اشاره 
به اهميت ارزشيابي نيروهاي حج خاطرنشان كرد: به جهت قدر شناسي 
از زحمات نيروهاي خدوم و نيز بهينه س��ازي خدمات درماني در حج، 
معاونت حج و عمره مركز از مدت ها قبل فرم هاي ارزش��يابي نيروهاي 
چند س��ال گذشته را بررسي كرديم تا بهترين و كارآمد ترين نيروهاي 

درماني را براي خدمت به زائران در حج تمتع انتخاب شوند.

  ثبت سفارش رايانه ای داروهاي خاص در حج تمتع
معاون مركز پزش��كي حج و زي��ارت گفت: با نص��ب و راه اندازي 
سيستم جديد ثبت سفارش داروهاي خاص، پزشكان مستقر در حج 
تمتع مي توانند هر روز سفارشات دارويي خود را از طريق اين نرم افزار 

به واحد دارويي ارسال كنند و همان شب تحويل بگيرند.
عادل مقصودي نژاد در نشستي با حضور مديران حج تمتع امسال با 
اعالم اين مطلب افزود: سفارش داروها پس از آماده سازي تحويل واحد 
امداد و انتقال ش��ده و اين واحد اين بسته ها را هر شب تحويل پزشكان 
آن مجموعه خواهد داد و ديگر پزش��ك جهت سفارش و دريافت دارو 

نيازي به مراجعه حضوري به مركز پزشكي حج نخواهد داشت.
وي با اعالم اين كه اعزام ش��ماري از پرس��نل و همكاران درماني 
سياس��ت هاي كلي اين مرك��ز در ارتباط با حج نيس��ت، افزود: ارائه 

خدمات بيشتر و بهتر به زائر هدف اصلي است.
مقص��ودي نژاد افزود: به همين منظور امس��ال نيروهاي با تجربه 

بيشتري به كادر درماني حج افزوده مي شود.
وي خاطر نش��ان كرد: البته از كار نيرو سازي نيز غافل نبوده ايم و 
در كنار اين افراد با تجربه تعدادي نيروهاي س��ال اولي نيز به منظور 

تربيت كادر درماني با تجربه  براي سالهاي بعد خواهيم پرداخت.
وي گفت: امسال عليرغم مسائل خاص پيش آمده هيچ محدوديتي 
از س��وي دولت عربستان، وزارت بهداش��ت و درمان و اين مركز براي 

اعزام زائران به حج نداريم.
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توصیــــــــــــــه

تازههایمشعر
فصل مهمانی

طرح حفظ س��وره ه��اي منتخب قرآن 
كريم ب��ا عنوان»فصل مهماني«چگونگي و 
شرايط حفظ وانتخاب سوره هاي منتخب 
همراه با شرح وتوضيح مورد نيازرا به زائران 

عمره گزارآموزش مي دهد.
 چاپ دوم كتاب فص��ل مهماني حاوي 
س��وره هاي انتخابي براي حفظ درموس��م 
حج وعمره با تدوين عبدالمجيدس��ليماني 
ازسوي مديريت برنامه ومحصوالت فرهنگي 
معاونت فرهنگي حوزه نمايندگي ولي فقيه 

درامور حج و زيارت منتشرشده است.
طرح حفظ س��وره هاي منتخب قرآن 
كري��م با عنوان»فص��ل مهماني«زير نظر 
روحاني كاروان، چگونگي وشرايط حفظ 
وانتخاب س��وره هاي منتخ��ب به زائران 
عم��ره گزاراس��ت ك��ه دري��ك مجموعه 
همراه با ش��رح وتوضيح م��ورد نياز، تهيه 
ومنتش��ر ش��ده ودراختيار زائ��ران قرار 

خواهد گرفت.
درپيش گفتاراين اثر آمده اس��ت:»ايام 
حج و زيارت فرصتي ارزنده براي آش��نايي 
وان��س بيش��تربا ق��رآن كري��م ب��ه عنوان 
ام المعارف و كالم خداوند س��بحان اس��ت؛ 
فض��اي معن��وي 
آم��اده  وقل��وب 
ومستعد،سرمايه 
ي  ش��مند ز ر ا
اس��ت تا زائران با 
قرآن آشنا شوند 
ومأن��وس گردند 
و ازآن براي همه 
ايام حيات خويش 

توشه بگيرند.«
فصل  كت��اب 
مهماني افزون بر متن كامل پنج سوره يس، 
حجرات، واقع��ه، جمعه و انس��ان، ترجمه 
وشرح آنها را برمبناي تفاسير معتبرونيزاهم 
نكات تفسيري آنها را جهت آشنايي بيشتر 

زائران با سوره ها در بر گرفته است. 
در مقدم��ه اين اثر با اش��اره به بخش��ي 
از س��خنان رهبر معظم انق��الب در زمينه 
اهميت تالوت، حفظ و به ويژه تدبر در قرآن 
و عمل كردن به آيات نوراني آن، آمده است: 
»تكرار در تالوت و كوش��ش در درک معنا، 
انس��ان را ب��ه تدبر بيش��تر در آيات ترغيب 
مي كند و موجب مي ش��ود عملكرد او تحت 

الشعاع آيات قرار گيرد«.
چاپ دوم كتاب فصل مهماني با تدوين 
عبدالمجيد س��ليماني در قط��ع پالتويي، 
۷8 صفحه و در ش��مارگان ۵۰۰۰ نسخه از 
س��وي حوزه نمايندگي ول��ي فقيه در امور 

حج و زيارت منتشر شده است.

شاعری كه به حج بسیار اهمیت میداد
در ميان شاعران پارس��ی زبان و پارسی سرا افضل الدين خاقانی 
بيش��ترين رويكرد مس��تقيم به موضوع حج را داش��ته و نزديك به 
۱۰ قصيده درباره كعبه سروده است. خاقانی آنقدر شيفته وار درباره 
كعب��ه می س��رايد و آن را به مدح حضرت رس��ول اكرم)ص( پيوند 
می زند كه مشهور است كه يكی از قصايد او را به آب زر نوشتند و بر 
ديوار كعبه آويختند. اين ش��اعر در اين ستايشها تا بدان جا شهرت 
يافته است كه او را “حّسان العجم” ناميده اند، يعنی او را از اين حيث 

در شعر فارسی ، هم  پايه حسان بن ثابت در شعر عربی دانسته اند.

  خداون��د روزي ۵ مرتب��ه م��ا را به ي��ك واجب دع��وت مي كند،
، ح��ي علي خيرالعم��ل، اگر بخواهم بن��ده واقعي  ح��ي علي الصلوه..
ش��وم ديگر نبايد نماز صبح من قضا ش��ود، حاجي واقعي تنها در حج 

نمي گويد لبيك بلكه در زندگي نيز لبيك گوي خداست.
  حتماً در كنار پرس��ش مناس��ك، معارف حج را هم بپرسيد، زيرا 
انس��اني كه معارف را نداند ازنظر خداوند همچون انس��ان كور است؛ 
اَِّذيناَ الاَ  ال اَِّذيناَ ياَْعلاَُم��وناَ واَ ْل ياَْس��تاَِوي ال همان طور ك��ه مي فرمايد: »هاَ
« آيا كساني كه مي دانند با كساني كه نمي دانند مساوي اند؟ ياَْعلاَُموناَ

  عمل زيباي احرام در عمره تمتع، حج تمتع و عمره مفرده، اولين 
عملي اس��ت كه شما را در مس��ير حج قرار مي دهد؛ احرام يعني من 
براي خود حريمي درس��ت كنم، همچون خواهران كه اس��الم تأكيد 
بيشتري بر حجاب و عفت آنان كرده است به اين منظور است كه آنچه 
مح��رم مي تواند ببيند نامحرم نبايد ببيند؛ ما در تمام مس��ير بندگي 
خدا بايد حريم داش��ته باش��يم و اين حريم، ت��رک محرمات و انجام 

واجبات است.
  پزشكان مي گويند كس��ي كه بيماري قند دارد، خوردن قند براي 
او حرام است، اين حرام پزشكي اس��ت، مي گويند در ماه رمضان بين 
افطار تا س��حر 8 ليوان آب بخوريد، اين يك واجب پزشكي است؛ اين 
قوانين مهندسي،آموزشي، پزشكي و رانندگي را انسان مشخص كرده 
است اما يك سري قوانين نيز وجود دارد كه خداوند تعيين كرده است. 
درواق��ع احرام يعني من خود را مقيد مي كنم ب��ه واجب و حرامي كه 
حضرت حق تعالي فرم��وده و پيغمبر و آل او براي من تعيين كرده اند. 

»حالل محمد حالل إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة«.
*عوض كردن لباس و پوش��يدن لباس احرام به اين معناس��ت كه تا 
كس��ي دل از دنيا و لباس دنيا نكند محرم به بندگي نمي ش��ود؛ بايد 
مراقب باش��يم در زندگي و مس��ير بندگي دل به دنيا نبنديم، داشتن 
پول و ثروت خوب اس��ت به ش��رطي كه دل به آن نبنديم همان گونه 
حاج يونس زنگي آبادي، هنگام آخرين خداحافظي با خانواده به آن ها 

نگاه نكرد و گفت مي ترس��م اشك فرزندانم مرا از امام حسين )ع( دور 
كند، اين يعن��ي محبت خانواده را بعد از محبت به امام حس��ين)ع( 

قرار داده است.
  من و شما در مسير بندگي بايد نيتمان از احرام اين باشد كه حرام 
را ت��رک و حالل را انجام دهيم، باهم قرار بگذاريم كه مواظب واجب و 
حرام خود باشيم؛ فريضه اي كه مي توان براي اين امر به آن اشاره كرد، 

امربه معروف و نهي از منكر است.
  خداون��د روزي ۵ مرتب��ه ما را به يك واج��ب دعوت مي كند، حي 
علي الصلوة، حي علي خير العمل، اگر بخواهم بنده واقعي ش��وم ديگر 
نبايد نماز صبح من قضا ش��ود، اين تلبيه به اين معناست كه خداوندا 
تو هر جا مرا بخواني من لبيك مي گويم، خدا براي نماز، روزه، زكات، 
امربه معروف و نهي از منكر انسان را صدا مي زند، حاجي واقعي تنها در 

حج نمي گويد لبيك، در زندگي خود نيز همواره لبيك مي گويد.
  اين كه گفته اند دور خانه خدا بايد طواف كنيد به اين معناست كه 
تمام زندگي انسان بايد خدامحور باشد؛ برخي تنها در نماز به ياد خدا 
هس��تند و در عروسي و كاس��بي خدا را از ياد مي برند؛ امروز كمي در 
زندگي ها خدا كمرنگ شده اس��ت، درواقع پيام اول انجام طواف اين 

است كه خدا را در زندگي پررنگ كند.

 درس ها
 و توصيه های

حجت االسالم 
ماندگاري به زائران

 پيش از سفر حج 
با برخی مسائل آشنا شويد

حجت االس�ام ماندگاري در همايش اسرار حج 
ك�ه به همت بعثه مقام معظم رهبری و در راس�تای 
آم�وزش و آمادگ�ی زائ�ران خانه خدا در مش�هد 
مقدس برگزار ش�د درس ه�ا و توصيه هاي�ی را به 
زائران داشت. در ادامه به مهمترين بخش های اين 

سلسله جلسات اشاره می كنيم:

درواق�ع اح�رام يعن�ي م�ن خ�ود را مقيد 
مي كن�م ب�ه واج�ب و حرامي ك�ه حضرت 
حق تعالي فرموده و پيغمبر و آل او براي من 
تعيي�ن كرده اند، »حالل محم�د حالل إلى 
يوم القيامه و حرامه حرام إلى يوم القيامه«
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توصیــــــــــــــه

محو گناه و ثبت ثواب 
رسول خدا )ص ( به قطاری از شتران كه حاجيان را برای زيارت 
خانه خدا می ب��رد، نظر فرمودند و گفتند: قدمی  برنمی دارند  مگر 
اينكه برای آنان حس��نه ای  ثبت می ش��ود و قدمی نمی نهند مگر 
اينك��ه گناهی از آن��ان محو می گردد و چون از مناس��ك حج فارغ 
ش��دند، به آنان اعالم می ش��ود، بنايی را بنا كرده ايد، آن را خراب  
نكنيد، گناهان گذشته شما بخشيده شد، از حاال  به بعد عمل نيك 

انجام دهيد.

  در مراس��م حج وقتي كعبه را مي بينيد و مي گوييد اهلل اكبر، 
عظمت عرفات را مي بيند و مي گوييد اهلل اكبر، اين ها تمرين است 
براي اين كه وقتي به زندگي عادي بازگش��تيد، در مقابل ثروت، 

مقام و جمال زيبا هم بگوييد اهلل اكبر، خدا را فراموش نكنيم.
  با دقت در اس��امي ۱۴ معصوم خواهيم ديد كه ۴ نام مقدس 
محم��د، ۴ نام مقدس علي و ۲ نام مقدس حس��ن دارد، درواقع 
اس��امي چهارده معصوم هفت اسم اس��ت، رمز اين كه طواف و 
رمي جمرات هفت است، اين است كه اگر مي خواهي در زندگي 
موفق باش��ي بايد دستت در دست محمد و آل محمد باشد؛ راه 

خدايي شدن واليت اهل بيت است.
  در تفس��ير مي گويند سمت چپ انسان مظهر دنياي انسان 
است و سمت راست او مظهر آخرت، طواف با شانه چپ به سمت 
كعب��ه يعني تا دنياي ما توحيدي نش��ود، آخ��رت ما توحيدي 

نخواهد شد.
  اولين پيام س��عي صفا و مروه اين اس��ت كه از ما حركت و از 
عاَی« گاهي ما در مسيري  ��اِن إاِلاَّ ماَا ساَ خدا بركت، » لاَّْيساَ لِْلِنساَ
مي دويم و خداوند در جاي ديگري به ما مزد مي دهد، تازنده ايم 

بايد تالش كنيم.
  س��عي صفا و مروه از كوه صفا ش��روع مي شود و به كوه مروه 
ختم مي ش��ود، بايد در تالش خود به دو نكته صفا و صميميت و 
ديگري مروت و انصاف توجه كنيم؛ امروز در تالش هاي ما صفا 
و صميميت كمرنگ شده است، بياييم در تالش هاي خود صفا، 
صميميت و انصاف داشته باشيم؛ پيام سوم سعي صفا و مروه نيز 
در هفت دور سعي است به اين معنا كه در تالش هايمان نيز بايد 

دستمان در دست خدا باشد.
  اين ك��ه ناخن و موي خود را مي گيريم يعني اعالم مي كنيم 
خداوندا در مقابل تو ك��م آورده ام؛ يعني بدانيم ما هرچه تالش 

كنيم دِر خانه خدا كم آورديم.

  خداوند در چهار جاي قرآن اسم پدر و مادر را پس از اسم خود 
آورده اس��ت، اين يعني همان طور كه نمي توانيم حق خدا را ادا 

كنيم يعني اين كه حق پدر و مادر را هم نمي توانيم ادا كنيم.
  اعتراف به اين كه توفيقات من متعلق به خداس��ت و اين كه 
خداون��دا، اعمال كم م��را با لطف خود مورد قب��ول قرار بده نيز 

پيام هاي ديگر اين عمل است.
  حاجي در عرفات مس��تحب اس��ت كه روي خاک بنش��يند 
و تفك��ر كند، بيتوته درعرفات س��ه نكته و س��ر دارد، نكته اول 
معرفت بندگي است، بايد مسائل و احكام شرعي خوددرمقابل 
خ��دا را بداني��م، بايد حالل و ح��رام را بدانيم ت��ا زندگي مان با 
حرام مخلوط نش��ود، باي��د معرفت حضور در مك��ه و مدينه را 
بدانيم تا از لحظه لحظه حضورمان درآن مكان های مقدس بهره 
ببريم، يك نفر ممكن اس��ت بيايد و ستون های مسجدپيامبر و 
مسجدالحرام رابشمارد و يا وقت خودرا به بازار بگذراند، معرفت 
يعن��ي با تمام وجود اين مكان های معن��وي را لمس كردن و از 

حضور در آن بهره معنوي بردن.
  نكته دوم اس��راربيتوته درعرفات زان��وزدن درمقابل خدا و 
كوچك كردن خوداست، البته كوچك كردن تنها در برابر خدا، 

مقربان درگاه الهي كساني هستند كه مستحبات 
الهي مثل نماز ش�ب را به خود واجب كرده اند و 
حج نيز اين گونه است و ما را به خدا نزديك تر 
مي كن�د زيرا ما در آن اعمال�ي را به خود واجب 
مي كنيم كه در حالت معمولي بر ما واجب نيست

پدرو مادر و نيز معلم توصيه ش��ده ودر جاي ديگرجايز نيس��ت 
انسان خودرا كوچك كند. پيام سوم عرفات سوال از كارشناس 

دين در مورد مسائل ديني است.
  مش��عر يا مزدلفه اس��رارخودرا دارد، حضور در اين صحرا و 
روي خاكها چه اس��رارو پيامي دارد؟ پيام اول: س��رزمين مشعر 
سرزمين شعور بندگي است، ما شايد شور بندگي داشته باشيم، 
اما ش��عور بندگي كم است، اگر درس��ت معرفت داشته باشيم 
به ش��عور بندگي مي رس��يم. پيام دوم مش��عر برداشتن سنگ 
براي زدن ش��يطان و يا آمادگي براي مقابله با ش��يطان درهمه 
مراحل زندگي اس��ت، شيطان هيچ وقت دس��ت بردار نيست، 
حتي در هنگام طواف، پيام سوم مشعر مسلح بودن براي مبارزه 
با دشمن قسم خورده دين، يعني شيطان است، درمشعر سنگ 
برمي داريم، اما درزندگي بايد به س��الح تقوي مسلح باشيم. به 

توسل به اهل بيت عليهاالسالم مسلح باشيم.
  عم��ل بعدي در حج قرباني اس��ت. منا يعن��ي آرزوها، پيام 
سرزمين منا، قرباني كردن بهترين ها در برابر خداست، حضرت 
ابراهيم، فرزندش اسماعيل را كه عزيزترين است به فرمان خدا 
ب��ه قربانگاه مي برد، ما چ��ه؟ ما هم بايد آرزوه��اي دنيايي را به 
قربانگاه ببري��م و در برابر خدا از آنها بگذريم. دونوع آرزو داريم. 
آرزوهاي دنيايي و آرزوهاي معنوي. مي توان آرزوهاي دنيايي را 
رنگ وبوي معنوي داد، بيتوته در منا يعني مواظب هفت عضوو 
كارمان باش��يم و آرزوهاي دنيايي را براي خدا قيچي كنيم. اين 
هفت عنصر عبارتند از چش��م، گوش، زبان، ش��كم، ش��هوت و 
هوسراني، دست و پا، در منا حاجي تقصير مي كند. تقصير يعني 

خدايا ما در اعمال كم آورديم، كم ما و كرم تو.
  اگر بخواهيم بر جهاد اكبر پيروز ش��ويم بايد مستحبات را 
بر خود واجب كنيم همان طور كه هنگام ُمحرم شدن بسياري 
از مستحبات بر ما واجب مي شود.پس از جنگي كه رزمندگان 
از آن خس��ته ش��ده بودند و برخي نيز اعتراض هايي داشتند، 
پيامبر به آن ه��ا فرمود: »عليكم بالجهاد االكبر«، بر ش��ما باد 
جهاد اكبر، ايش��ان در سخنان خود به اين رزمندگان فرمودند 
كه مب��ارزه در ميدان جنگ به پايان مي رس��د و اين مبارزه با 
خواهش هاي نفس��اني اس��ت كه در تمام سفر ادامه دار است و 

وجود خواهد داشت.
  حج، تمرين مبارزه با خواهش هاي نفساني است و از اين بابت 
يك جهاد اصغر محس��وب مي ش��ود، از طرفي نيز در ماه مبارک 
رمضان كه بر عاليق دنيوي خود كنترل و تسلط پيدا مي كنيم نيز 
جهاد اصغر اس��ت؛ در ماه مبارک رمضان ۳۰ روز و در حج ۱۰ روز 

تمرين مي كنيم تا در زندگي جهاد اكبر را پيدا كنيم.
  براي نزديك شدن به خداوند عالوه بر انجام واجبات كه دين 
براي ما مش��خص كرده، انجام مستحبات نيز بسيار مهم است.

مقربان درگاه الهي كساني هستند كه مستحبات الهي مثل نماز 
ش��ب را به خود واجب كرده اند و حج نيز اين گونه است و ما را به 
خ��دا نزديك تر مي كند، زيرا م��ا در آن اعمالي را به خود واجب 

مي كنيم كه در حالت معمولي بر ما واجب نيست.
  اگر بخواهيم بر جهاد اكبر پيروز ش��ويم بايد مستحبات را بر 
خود واجب كنيم همان طور كه هنگام ُمحرم ش��دن بسياري از 

مستحبات بر ما واجب مي شود.
  خوش به حال كساني كه تا پايان عمر ُمحرم باقي مي مانند،

ن��ه ُمحرم به احرام حج بلكه ُمحرم به احرام بندگي؛ حج مس��ير 
جه��اد اكب��ر را به ما نش��ان مي دهد و باي��د با اس��تفاده از اين 
موقعيت ها و اين كه حداقل بتوان نماز شب را به خود واجب كرد 

تا در زندگي خود جهاد اكبر را محقق كنيم.



8

دوره جدید - شماره 4
اول مــــــرداد 1393
25 رمضـــــان 1435
Wend 23 July 2014

بامســــــئوالن

راه اندازي تونل سرد براي زائران تمتع
دكترع��ادل مقص��ودي نژاد گفت: ب��ا توجه به گرم��اي بيش از حد 
مكه،مسئوالن مركزپزش��كي حج وزيارت اقدام به طراحي وراه اندازي 
تونل س��ردكردند. وي ب��ا بيان اينكه اين تونل درمناس��ك منا وعرفات 
بسياركاربرد دارد،گفت:براين اساس زائراني كه دچارگرمازدگي شدند، 
به تونل س��ردهدايت مي ش��وند. مقصودي نژادگفت:اي��ن تونل داراي 
دوچادراست كه تعداد زيادي كولرگازي براي كاهش دما درآن كارگزاري 
ش��ده است كه اين فضا كاماًل ايزوله اس��ت وزائرانی كه دچارگرمازدگي 

شده اند مي توانند ازدماي پايين اين چادراستفاده كنند

اي��ن كارها برای رفع عيب و نقص اس��ت كه م��ورد تاكيد مقام 
معظم رهبری و نماينده محترم ايشان در سازمان حج و زيارت 
است. البته همواره نظر حجت االسالم والمسلمين آقای قاضی 
عس��كر نماينده محترم ولی فقيه در س��ازمان حج وزيارت، بر 
اي��ن بوده كه ما به دنبال گزارش نويس��ی و پرونده س��ازی و به 
تبع آن اتالف وقت نيس��تيم، چون تا اي��ن مراحل بخواهد طی 
ش��ود در واقع فرصت زيادی از زائران گرفته می شود و اثری هم 
نخواهد داشت. بنابراين ماهمراه و همدوش همكاران عزيزمان  
در سازمان هستيم و هر كسی كه در كار اجرايی باشد، در زمان 
اجرا به دليل مشغله كاری بسيار ،  ناخواسته از برخی امور غافل 
می ش��ود و ما اين جا اين نقش را ايفا می كنيم و سعی می كنيم 
كه مش��كالت را گوش زد كنيم و عزيزان نيز از اين امر استقبال 
می كنند. البته نگاه ما يك نگاه پيش��گيرانه  قبل از مراسم حج 
است، چون در زمان حج به مانند يك مسابقه دو ماراتن فرصتی 
برای آزم��ون و خطا وجود ندارد و همه ما بايد س��عی كنيم كه 

زودتر از همه با كمترين نقص و ايراد به خط پايان برسيم.
چه تفاوتی ميان معاونت نظارت و بازرسی و بازرسی و 

ارزشيابی سازمان است؟
كار خ��وب و بجايی كه امس��ال ب��ا تاكيد نماين��ده محترم 
ولی فقيه و رياس��ت محترم س��ازمان رخ داد اين بود كه ما يك 
كار مش��ترک با بازرس��ی و ارزشيابی س��ازمان انجام داديم. در 
سال های گذشته اينطور بود كه يك بازرس از ما و و يك بازرس 
ارزش��يابی س��ازمان در مناطق مس��تقربود و بعضاً مورد سوال 
بود كه چطور س��ازمان بعثه دو بازرس دارن��د. اما برای اينكه از 

موازی كاری جلوگيری كنيم يك كار مشترک صورت پذيرفت 
كه ما به عنوان نظارت و بازرس��ی كار نظارت و بازرسی را انجام 
دهيم و س��ازمان تنها كار ارزشيابی را انجام دهد. طبيعی است 
كه س��ازمان نياز به بازرس��ی هم دارد و اين خأل به اين شكل پر 
ش��د كه سيستم ما برای س��ازمان نيز قابل دسترسی است و در 

نظارت  حسين اسماعيلی، مديركل  
و بازرسی بعثه  مقام معظم رهبری:

  کار ما ياوري است
نه مچ گيري و سروري
برگزاری مراسم باشكوه حج از سوی زائران و حجاج ايرانی نيازمند توجه و دقت مديران بعثه 
و سازمان حج و زيارت بر فرمايشات مقام معظم رهبری درباره كيفيت طراحی، برنامه ريزی و اجرا 
است. بايد با چشم تيزبين و مشاهده گر در جهت رفع كاستی های احتمالی همت گماشته شود. 
در اين راس�تا معاونت نظارت و بازرسی بعثه مقام معظم رهبری  سعی دارد در زمان برنامه ريزی، 
طراحی و اجرا مراس�م حج هيچ مشكل و يا كاستی از چش�م پنهان نماند و اگر مشكاتی وجود 
داشته باشد، ببيند و در جهت رفع آن گام بردارد و بايد گفت كه اين واحد به عنوان بازوی اجرايی 
نماينده ولی فقيه در س�ازمان حج و زيارت و سرپرست حجاج ايرانی مشغول انجام وظيفه است 
و در واق�ع در جايگاه نظارت بر كنترل كيفيت برنامه های س�ازمان ح�ج و زيارت )عمره ، تمتع و 
عتبات(و شركت های تابعه ) مانند شمسا،موسسه عمره سعادت و شركت های اميد زائر و مهر ماه( 
ايفای نقش می كند. حس�ين اسماعيلی،مديركل نظارت و بازرس�ی بعثه مقام معظم رهبری در 

گفت وگو با زائر در خصوص وظايف اين بخش توضيحاتی داد كه در ادامه می خوانيد.

عمده فعاليت هايی كه در مديريت  نظارت و بازرسی 
بعثه مقام معظم رهبری انجام می گيرد، چيست؟

در برنامه ه��ای بعثه مقام معظم رهب��ری، ما وظيفه نظارت 
و بازرس��ی را بر عهده داريم ودر راستای هماهنگی و همدلی و 
وحدتی كه بين س��ازمان و بعثه وج��ود دارد اين واحد در زمان 

طراحی و تصميم سازی نقش ايفا می كند.
به عن��وان مث��ال س��ازمان ب��رای اج��رای عملي��ات ح��ج 
تصميم گي��ری می كند و ب��رای اينكه اين  عمليات گس��ترده 
اجرايی ش��ده و يك حج مطل��وب انجام گيرد بايد يك س��ری 
اقدامات )از قبيل اجاره مس��كن)هتل(، حمل ونقل، تداركات و 
تغذيه( در قالب قراردادهاي مربوطه و به ش��كل مطلوب و مؤثر 
صورت بگيرد كه ما در اين زمينه ه��ا نمايندگانی داريم. عمده 
وظيف��ه نمايندگان  ما، در زمان تصميم س��ازی در جو همدلي 
و هماهنگي آن اس��ت كه تصميمات به درس��تي اتخاذ گردد،  
البت��ه اين به آن معنا نيس��ت كه  اهتمام در اي��ن  زمينه وجود 
ن��دارد، بلكه گاه��ی نواقصی در كار پيش می آي��د كه غير قابل 
اجتناب اس��ت. به عنوان مثال درمراسم حج سال گذشته و در 
بحث مسكن ، ساختمان هايی وجود داشت كه مورد تاييد بعثه 
نبود و امس��ال در زمان تصميم سازی در مورد مسكن خود بنده 
به عن��وان نماينده بعثه در آن كميته حضور داش��تم و به عنوان 
مس��ئول كميته سعی كرديم تمام ساختمان هايی كه به عنوان 
س��اختمان های مش��كل دار مطرح بود و مورد تاييد بعثه نمي 
باشد را حذف كنيم و خدا را شكر كه اين اتفاق رخ داد و نزديك 
به ۲۰ ساختمان)هتل( كه در سال گذشته زائران از آن ها راضی 
نبودند را حذف كرديم و هتل های جديد و با امكانات مناس��ب 
تری برای زائران ايجاد ش��د و ضمن ح��ذف آن ها صرفه جويی 
نيز در بحث مسكن صورت پذيرفت. در بحث تغذيه و تداركات 
نيزهمچني��ن اتفاقاتی رخ داده كه نماينده ت��ام االختيارما در 
كميس��يون خريد ش��ركت می كند و براساس وظايف اش همه 
صورت جلسات را امضا خواهد كرد. در حمل و نقل درون و برون 
ش��هری نيز ما نماينده داريم كه در زمين��ه بودجه، هزينه های 

زائران و سرانه زائر نقش ايفا می كند.
در ديگ��ر قراردادهاي س��ازمان با ش��ركت هاي س��عودي  
هواپيمايي ، بيمه و ...  نيز نمايندگان بازرس��ي بعثه مقام معظم 

رهبري حضور فعال و موثر دارند.
با اين وجود نگاه شما نگاهی پيشگيرانه است و قبل از 
وقوع مشكل در زمان اجرا، شما سعی در رفع مشكات 

احتمالی داريد؟
البته اين مس��ائل به معنای آن نيست كه در زمان اجرا ديگر 
مشكلی نخواهيم داشت وبرای مش��كالت احتمالی زمان اجرا 
نيز س��از وكارهايی را ت��دارک ديده ايم.  در زم��ان حج از همه 
كاروان ه��ا ما بازرس��ين افتخ��اری انتخاب می كني��م. در حج 
تمتع س��ال ۹۳كه در پيش رو اس��ت، م��ا از كاروان ها با توجه 
به يك س��ری معيارها مانند تحصيالت، متاهل و متعهد  بودن  
افرادی را انتخاب كرده و با آن ها ارتباط برقرار می كنيم و سپس 
برايش��ان جلسات توجيهی خواهيم گذاش��ت و اين افراد آنچه 
ك��ه در كاروان ها اتفاق می افت��د را به ما اط��الع خواهند داد و 
با اين س��از و كار كاروان ها را رصد خواهيم كرد. از ديگر س��ازو 
كارهای ما، وجود بازرس��ان خودمان اس��ت . يك تعداد نيرو در 
مكه مكرمه و مدينه منوره مس��تقر هستند كه  ناظران خاص ما 
می باش��ند و به شكل تخصصی و با چش��می تيزبين به مسائل 
خواهند پرداخت با دقت نظر  ص��ورت گرفته، بدون فوت وقت 
مشكالت را در اختيار س��ازمان قرار خواهيم داد. بايد گفت كه 
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بامســــــئوالن

امكان حذف و ویرایش اسامي یاوران حجاج 
حجت االس��الم مس��عود حاجي ابراهيمي، مدير برنامه و محصوالت 
فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري،گفت: امكان حذف و ويرايش اطالعات 
شوراي فرهنگي و ياوران حجاج در سامانه آموزش مجازي بعثه مقام معظم 
رهبري براي روحانيون كاروان ها فراهم ش��د. وي با بيان اينكه روحانيون 
كاروان های حج ۹۳، تا ۱۷ خرداد ماه فرصت داشتند تا جهت ثبت اسامي 
ياوران حجاج و شوراي فرهنگي در سامانه آموزش مجازي بعثه اقدام كنند، 
اف��زود: از نيمه ماه مبارک رمضان امكان حذف و ويرايش اطالعات اعضاي 

شوراي و ياوران فرهنگي براي روحانيان فراهم شده است.

واق��ع حاصل عملكرد بازرس��ان ما در اختيار س��ازمان نيز قرار 
می گيرد. اين امر هم باعث صرفه جويی در تعداد نيروها ش��د و 
هم از موازی كاری جلوگيری كرد والبته با اين كار مشترک بهتر 

به نتيجه مطلوب خواهيم رسيد.
در صحبت هايت�ان ب�ه اج�اره هتل ه�ای جدي�د در 
س�ال گذش�ته اش�اره ای كرديد و ظاه�راً در بحث مالی 
ني�ز صرفه جوي�ی كرده اي�د، می تواني�د در اين ب�اره 

بيشترتوضيح دهيد؟
در گذشته يك گروه در زمينه مسكن حج تمتع و گروه ديگر 
در مس��كن حج عمره به صورت جزي��ره ای اقدام می كردند، اما 
ما  با رهنمود و تاكيد نمايند محترم ولی فقيه و دس��تور رييس 
سازمان حج وزيارت  كميته ای تلفيقی از حج و عمره، را تشكيل 
دادي��م و اين كميته س��عی كرد كه در مدينه از پتانس��يل حج 
تمتع برای عمره و در مكه از پتانسيل عمره برای تمتع استفاده 
كند.  در مدينه هتل داران مشتريان عمره خود را دارند ونيازی 
به ما ندارند ولی آن ها در مراس��م حج مش��تری ندارند ولی اين  
مس��ئله در مكه عكس اس��ت، يعنی مناسك حج به دليل اينكه 
موسم حج است و همه هستند، هتل ها مشتری حج را دارند اما 
مش��تری عمره ندارند و ما در عمره  حدود 8۰۰ هزار زائر داريم 
كه بالغ بر  ۱۰ هزار اتاق در طول س��ال استفاده می كنند. از اين 
فرصت اس��تفاده كرديم و به هتل داران مدين��ه گفتيم كه اگر 
می خواهيد درمراس��م حج از ش��ما اتاق بگيريم، بايد حتماً در 
عمره نيز ب��ه ما اتاق بدهيد و در مكه هم عك��س اين را به هتل 
داران گفتي��م كه اگر موس��م حج به ما ات��اق ندهيد عمره نيز از 

شما نخواهيم گرفت. از اين پتانس��يل استفاده كرديم و بالغ بر 
۳۳ ميليون راال س��عودی)حدود ۹ ميليون دالر( در هزينه های 
مس��كن صرفه جويی ش��د و ح��دود ۲۰ هتل را ني��ز از گردونه 
خارج كردي��م، البته اين اتفاق  زود هن��گام و قبل از اينكه وارد 
مناسك حج س��ال آينده)سال جاری( شويم  رخ داد وما  با يك 
كار گروهی با همدلی، هماهنگ��ی و وحدت آن را نهايی كنيم . 
اين اتفاق باعث شد كه ضمن بهبود بخشيدن به اوضاع مسكن، 
امس��ال حجاج ما مخصوصا در مكه خواهند ديد كه نس��بت به 
سال گذشته چه تغييراتی از لحاظ كيفی صورت گرفته و تعداد 
هتل های ما بس��يار زيادتر شده اس��ت. در حال حاضر سازمان  
۵۶ هت��ل  در مك��ه و ۲۶ هتل در مدينه برای حج س��ال جاری 
دارد و از هتل هاي��ی ك��ه در مكه وجود دارد  چه��ار تا پنج هتل 
دسترسی شان به حرم بسيار ساده و آسان است. لكن در مجموع  

به دليل تخريبی كه پيرامون حرم وجود دارد طبيعی اس��ت كه 
برخ��ی از هتل ها با حرم فاصله دارند وب��ا اتوبوس و حمل ونقل 
درون ش��هری زائران مشرف خواهند ش��د. البته برخی ازهتل 
ها، زائران گروهی را اصال نمی پذيرند وشايد اين سوال در ذهن 
زائران باشد كه چرا در برج های سربه فلك كشيده جنب مسجد 

الحرام ساكن نمی شوند. 
در توضي��ح بايد گفت، اين هتل ها ضم��ن اينكه قيمت های 
نجومی دارند،اجازه خيلی از كاره��ای فرهنگی مانند برگزاری 
دع��ای كميل و ندبه و كارهاي فرهنگي را به زائران ما نمی دهند 
و اص��اًل اجازه نمی دهند كه ما گروهی وارد و يا خارج ش��ويم و يا 
روحانی در آنجا زائران را برای چگونگی مناسك توجيه كند. مگر 
هدف حاجی ما از حج غير از اين اس��ت ك��ه يك حج مقبول و با 
كيفيت انجام دهد واگر اين اتفاقات بخاطر عدم اجابت مسئولين 
هتل رخ ندهد حج به مانند يك مس��افرت توريستی وسياحتی 

می شود و تنها می تواند از امكانات هتل  استفاده كند.
چه برنامه های ديگری برای حج تمتع امسال داريد؟

  از ديگر اقدامات س��ازمان حج  با مشورت و همكاري بعثه 
مق��ام معظ��م رهبري در رابطه ب��ا تغذيه در س��ال جاري ،  ۴ 
آش��پزخانه مركزی در مكه مكرمه و مدين��ه منوره پخت غذا 
را برای زائران خواهند داش��ت. البته يكی از آش��پزخانه های 
مركزی مكه ب��ه دليل ع��دم مطابقت با اس��تانداردهای ما از 
دور خارج شده و آش��پزخانه ديگری جايگزين خواهد شد. در 
همين راس��تا قرار دادهای  گذش��ته با آشپزخانه های مركزی 
تغيي��ر كرد و با قراردادهای جديد خيل��ی از تعهدات بر عهده 
طرف مقابل گذاش��ته شد و در هزينه های پخت، بالغ بر ۲ راال 
سعودی برای هر روز پخت، صرفه جوی شد و در كل ۴ ميليون 
راال س��عودی صرفه جويی صورت گرفت و اين كارها در جهت 
بهبود كيفيت غذا انجام شد. در بحث ميوه مانند سال گذشته 
تامين ميوه متمركز خواهد بود. در س��ال گذش��ته در مدينه 
متمرك��ز و در مكه نيمه متمرك��ز بود و اين امر به دليل آن بود 
كه اين ترس وجود داش��ت كه در ايام تش��ريق توزيع متمركز 
ميوه با مش��كل روبرو شود، اما تجربه س��ال گذشته نشان داد 
كه ما مش��كلی نخواهيم داش��ت و ميوه س��ال جاری به طور 
متمركزارائه می شود كه هم باعث صرفه جويی و هم باعث باال 
بردن كيفيت و همسان س��ازی است. سازما ن سعی دارد  كه تا 
آن جا كه ممكن است از ايران نيز يك سری اقالم به عربستان 
ببرد  و در بين زائران س��يفی جات ايرانی نيز توزيع ش��ود. در 
بحث تامين نيروی انس��انی چون خود من عضو كميته نيروی 
انس��انی)كه از طرف سازمان تشكيل ش��ده هستم( سعی شد 
تعداد نيروهای انس��انی را كه تا جايی كه ممكن اس��ت تقليل 
دهند ت��ا جايي  كه اي��ن تقليل نيرو باعث بروز مش��كل برای 
زائ��ران و حجاج نش��ود و در زمينه های مختل��ف از نيروهای 

بومی عربستان استفاده شود.
صحبت پايانی شما؟

ما ب��ه دنبال همراهي و كمك  هس��تيم و ن��ه مچ گيری، ما 
به دنبال ياوری هس��تيم نه سروری. همواره نظارت و بازرسی به 
دنبال ياوری و همراهی عزيزان سازمان حج است چون برگزاری 
يك حج مطلوب و با ش��كوه برای جمهوری اسالمی ايران بسيار 
سخت و طاقت فرساست. ما به عنوان ياور در كنارشان خواهيم 
بود كه به آن ها مدد برس��انيم و عيب ونقص كارش��ان را انتقال 
دهيم و راهكار مورد نياز و پيش��نهاد را ني��ز مطرح كنيم اما در 
نهايت تصميم بر عهده عزيزان س��ازمان اس��ت و طبعاً پاسخگو 

نيز خواهند بود.

همواره نظارت و بازرس�ى ب�ه دنبال ياوری و 
همراهى عزيزان س�ازمان حج اس�ت چون 
برگ�زاری يك ح�ج مطلوب و با ش�کوه برای 
جمه�وری اس�المى اي�ران بس�يار س�خت 
و طاق�ت فرساس�ت. م�ا ب�ه عنوان ي�اور در 
كنارشان خواهيم بود كه به آن ها مدد برسانيم
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بیـــــــاموزیم

متالشي شدن یك باند حرفه اي سرقت در مكه
روزنامه الش��رق نوش��ت يك بان��د حرفه ای كه به س��رقت و 
جيب بري از مردم و زائران در مكه مكرمه مي پرداخت، متالش��ي 
ش��د. عاطي بن عطيه القرش��ي سخنگوي رس��انه ای پليس مكه 
مكرمه اعالم كرد نيروهاي امنيتي مكه مكرمه، توانستند اعضاي 
يك باند س��رقت و جيب بر حرفه ای را دستگير كنند، اعضاي اين 
باند پنج نفر هس��تند كه همگي مليت آس��يايي دارند و در محل 
اقامت آنها انواع ارزهاي خارجي مسروقه و دستگاههاي ارتباطي 

و اسناد رسمي به دست آمده است.

احترام به قوانين و مقررات كش��ور ميزبان يكی از الزامات سفری 
توأم با آرامش و بی دردس��ر  برای حجاج و عم��ره گزاران اعزامی به 
سرزمين وحی است، اما بعضاً مشاهده می شود عدم آگاهی و رعايت 
اين مقررات و قوانين و ب��ی توجهی به تفاوت های فرهنگی ميان دو 
ملت مش��كالتی را برای زائران ، عوامل كاروان و ستادهای عملياتی 
س��ازمان حج و زيارت در عربستان ايجاد كرده و موجب اتالف وقت 
زائران و از دست رفتن  فرصت های معنوی سفر شده است. علی رغم 
آنكه در جلسات آموزشی كاروان ها و همايش های متمركز آموزشی-

توجيهی عمره گزاران و حجاج بر موضوعات فوق تأكيد می ش��ود اما 
متأسفانه بعضاً شاهديم جدی نگرفتن تذكرات و توصيه ها مشكالتی 
را برای زائران سرزمين وحی ايجاد كرده است. از اين رو به منظور رفاه 
حال زائران پ��اره ای از رفتارها را كه مبادرت به انجام آنها در حرمين 
شريفين يا قبرستان بقيع، منجر به آزار و دستگيری يا زندانی شدن 

حجاج و زائران می گردد، به شرح ذيل اعالم می گردد:
  خوان��دن نم��از فرادا در هن��گام برگزاری نم��از جماعت در 

حرمين شريفين
  عكسبرداری و فيلمبرداری به هنگام اقامه نماز

  سجده بر مهر و امثال آن
  گذاشتن قرآن مجيد بر روی زمين

  بريدن يا كشيدن نخ پرده خانه كعبه
  بوس��يدن و تبرک جستن  در و ديوار و يا آستان مقدس حرم 

شريف نبوی)ص( و مرقدهای مطهر ائمه مظلوم بقيع)ع(
  گرفتن كفش به سمت مرقد مطهر رسول گرامی اسالم)ص( 

و خلفا در مسجدالنبی)ص(
  روشن كردن شمع در حرم شريف نبوی)ص( و بقيع

  توزيع شيرينی، شكالت، بيس��كويت و نذورات )حتی دادن 
يك شكالت به كودكان(

  سيگاركشيدن در محوطه های حرمين شريفين
  انداختن آب دهان در حرمين شريفين و بقيع

  برداشتن پول، گوشی يا هرگونه شیء )متعلق به ديگران( از 
روی زمين خصوصاً هنگام طواف

زائران به توصيه ها و تذکرات به صورت  جدی عمل کنند

 رفتارهـايی که زائــران بايد
 اکيدًا ازانجام آنها پرهيزکنند

هريك از اعمال حج اسراري دارد كه با تدبر و تامل اهل فهم و بصيرت در آن، اين رموز آشكار 
مي ش��ود. يكي از واجبات حج حلق كردن يا تراش��يدن موي سر براي مردان است.  در ادامه سر 

تراشيدن موي سر در حج را از كالم آيت اهلل جوادي آملي مي خوانيم:
موي س��ر به حسب ظاهر يك جمالي است براي انسان و اگر كسي موي سر كسي را بتراشد 
يك زيبايي را از او گرفته اس��ت لذا بايد ديه بپردازد. اگر موي س��ر كسي را به اجبار تراشيد بايد 
ديه بپردازد موي سر يك جمالي است براي انسان، انسان وقتي وارد سرزمين منا شد مي خواهد 

اين جمال را هم در پاي فرمان آن جميل محض نثار كند. 

خدايا! من اين جمال را هم ريختم، اين غرور را هم از سر به دور كردم.
ابن ابي االوج��اع در آن مناظره معروفي كه با امام صادق )صلوات اهلل و س��المه عليه( 
داش��ت و شكست خورده برگشت، از او س��ؤال كردند در اين مناظره علمي امام صادق را 

چگونه يافتي؟ 
گفت: او درياي علم است چنين و چنان، بعد ]با اشاره به حج گزاران[ گفت: »إنّه ابن من حلق 
رئوس من ترون«؛ او پس��ر كسي است كه س��ر همه اين مردم را تراشيد؛ يعني هيچ كس حاضر 
نيست موي سر خود را تيغ كند مخصوصاً جوان اما به فرمان پيغمبر )صلوات اهلل و سالمه عليه( 

اسرار وجوب تراشیدن موي سر مردان در حجنگاه

على رغم آنکه در جلسات آموزشى كاروان ها 
و حجاج بر موضوعات فوق تأكيد مى شود 
اما متاسفانه بعضاً شاهديم جدی نگرفتن 
تذك�رات و توصيه ه�ا مش�کالتى را برای 
زائران س�رزمين وحى ايجاد كرده اس�ت
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تـوصـیــــــــــه

توصیه های حجت االسالم قاضی عسكر به حجاج 
  امروز يكی از توطئه های آمريكا و دشمنان اسالم ايجاد اختالف 
در جوامع اس��المی است كه در اين ايام حاجيان بايد مراقب باشند 

تا در دام دشمنان دين قرار نگيرند.
  دش��منان اس��الم وقتی احس��اس كردند كه انقالب اس��المی 
فراگي��ر و بيداری اس��المی اتفاق افتاده به توطئ��ه و تفرقه افكنی 
روی آورده اند و تالش می كنند اس��الم را خدش��ه دار كنند.ما بايد 
در اين شرايط و در موسم حج امسال وارد اختالفات نشويم و روی 

مشتركات تكيه و از اسالم دفاع كنيم.

و بايد قصد آدمی در وقت بوس��يدن اركان و چسبانيدن خود 
به مستجار بلكه هرجزئی از خانه، طلب قرب باشد از راه محبت 
و ش��وق به خانه و صاحبخانه.و تبرک جس��تن باشد به رسيدن 
ب��دن به خانه.و اميد داش��تن به اينكه: به اين وس��يله بدن او از 

آتش جهنم محفوظ بماند.
و چون چنگ در دامن خانه كعبه زند نيت آن كند كه: دست در 
دامن خدا آويخته و طلب مغفرت و امان می كند مثل تقصير كاری 
كه دست در دامن بزرگی زند. و چنان قصد كند كه: ديگر مرا ملجأ 
و پناهی نيس��ت. و به جز عفو و كرم تو راه به جايی ندارم.ودست از 

دامن خانه تو بر نمی دارم تا مرا ببخشی و مرا امان عطا فرمايی.
و چون به ميان صفا و مروه به جهت سعی آيد بايد متذكر شود 
كه: اينجا شبيه است به ميدانی كه در بارگاه پادشاهی واقع باشد كه 
بندگان در آنجا آمد و شد می كنند گاهی می آيند و زمانی می روند 
و به جهت اظهار اخالص خدمت، و اميد نظر رحمت درآنجا تردد 
می نمايند. مثل كس��ی كه: به خدمت پادش��اهی رسيده باشد و 
بيرون آمده باش��دو نداند كه پادش��اه در حق او چه حكم خواهد 
فرمود. پس در دور خانه آمد و شدمی كند كه شايد در يك مرتبه بر 
او ترحم كند.و در وقت آمد و شد در آنجا، ياد آوردآمد و شد خود را 

در عرصات محشر ميان دو كفه ميزان اعمال خود.

و چ��ون به عرفات حاضر ش��د نظر به ازدح��ام خاليق كند و 
ببين��د كه: مردمان به لغت های مختلف��ه صداها بلند كرده اند و 
هر يك به زبانی به تضرع و زاری مشغول اند.و هر كدام به طريقه 
امام و پيش��وای خود آمد و شد می كنند، ياد آورد عرصه قيامت 
و احوال آن روزپر هول و وحش��ت را.و پراكندگی مردمان را در 
آنجا به طور حيران و س��رگردان. و هرامتی به گرد پيغمبر و امام 
خود جمع شده و چشم شفاعت بر او انداخته اند.پس چون به اين 
فكر افتاد دست تضرع بردارد و با نيت خالص به درگاه خدا بنالد 
كه خدا حج او راقبول كند و او را در زمره رس��تگاران محش��ور 

سازد.و چنان داند كه: نوميد نخواهد شد،زيرا روز، روز شريف، و 
موقف، موقف عظيمی است. و بندگان خدا از اقطار زمين درآنجا 
جمع اند و دل های همه به خدا منقطع اس��ت.و همت های همه 
مصروف دعا و س��ؤال است.و دس��ت های همه به درگاه پادشاه 
بی نياز بلند است.و همگی چشم بر در فيض ورحمت او انداخته 
و گردنها به سمت لطف و كرم او كشيده.و البته چنين موقفی از 
نيكان و اخيار خالی نيست، بلكه ظاهر آن است كه: ابدال و اوتاد 

ارض در خدمت صاحب عصر در آنجا حاضرند.
پس دور نيس��ت كه: از حضرت ذو الجالل به واسطه دل های 
پ��اک و نفوس مقدس��ه، رحمت بر كافه مردمان فايض ش��ود.و 
چنان گم��ان نكنی كه همه اين خاليق آنج��ا جمع اندو با هزار 
امي��دواری راه دور و دراز پيموده اند و اهل و وطن را دور افكنده 
وكربت غربت برخ��ود قرار داده و رو ب��ه درخانه چنين كريمی 
آورده ان��د خداوند كريم همه را نااميد كند! و سعيش��ان را نابود 
سازد! و بر غريبی ايشان ترحم نكند! زنهار! زنهار! دريای رحمت 
از آن وسيع تر است كه در چنين حالی تنگی كند. و از اين جهت 
رس��يده است كه: »بدترين گناهان آن است كه آدمی به عرفات 

حاضرشود و چنان گمان كند كه خدا او را نيامرزيده « . )۹(
9. بحار االنوار، ج 99، ص 263، ح 44

توصیه های آداب حج در بیان مال احمد نراقی]4[

 اسرار باطنيه
مقدمات و اعمال حج

»م�ا احمد نراق�ی« ، فرزند مرحوم »حاج ما مه�دی نراقی« ، 
در سال 1185 هجری قمری مطابق با 1150 شمسی در نراق متولد 
شد. او از فحول علمای دين، و اكابر مجتهدين شيعه است، كه در 
علم فقه، اصول، حديث، رجال، نجوم، رياضی، معقول و منقول، 
ادبيات و ش�عر تبحر داش�ته و عاوه بر علوم مت�داول عقلی و 
نقلی در بس�ياری از علوم ديگر مهارتی بس�زا داشته است.ما 
احم�د نراقی فردی زاه�د، متقی و در اوص�اف حميده و اخاق 
فاضله زبانزد خاص و عام بوده و در فخر و فضل او همين بس كه 
اس�تاد خاتم الفقها مرحوم »شيخ مرتضی انصاری« بوده است.

كه وحي خدا را دريافت كرد و ابالغ كرد، اين سرش را تيغ مي كند.
در بين عرب اين كار بسيار دشوار بود كه موي سرشان را تيغ كنند )مخصوصاً جوان ها( اما 
اين كار را براي رضاي خدا كردند كه به اين جمال صوري هم دل نبندند. به همان دليل گفتند 
خود را معطر نكنيد، خود را زيبا نكنيد در مراس��م حج؛ براي اينكه هر گونه زيبايي ظاهري را 
انس��ان به پاي دوست و جميل محض نثار كند. فرمود: راز س��ر تراشيدن اين است كه انسان 
هرگون��ه غرور و كبر و نخوت و منيت را از س��ر بدر كند، ه��ر معصيتي را بريزد خود را تطهير و 

تنظيف كند. اين سّر سر تراشيدن است.

حض��رت زين العابدين )ع( از ش��بلي مي پرس��ند: آيا موقع تراش��يدن س��ر رمي جمرات 
قرباني كردن اين اس��رار را در نظر داشتي يا نه؟ عرض كرد: نه، در همه اين بخشها فرمود: گويا 
طواف نكردي، گويا مقام ابراهيم نماز نخواندي، گويا آب زمزم را ننوش��يدي و اشراب نكردي، 
گويا س��عي بين صفا و مروه نكردي، گويا در عرفات نايس��تادي، گويا به مشعر نرفتي، گويا به 
منا نرفتي و احكام را انجام ندادي. اين گويا طوري در ش��بلي اثر كرد كه او ش��ديداً متاثر شد تا 
اينكه س��ال بعد موفق شده است حجي را با دس��تورات امام سجاد )صلوات اهلل و سالمه عليه( 

انجام بدهد.

 زنهار! زنهار! دريای رحمت از آن وسيع تر 
است كه در چنين حالى تنگى كند. و از اين 
جهت رسيده اس�ت كه: »بدترين گناهان 
آن اس�ت كه آدمى به عرفات حاضرش�ود 
و چن�ان گمان كند ك�ه خ�دا او را نيامرزيد
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مسجدالنبی از زاويه ای ديگر

از صيغه شـکر تا خود شـکر
به ذی الحجه، م��اه »صاحب حج« نزديك 
می ش��ويم. ماهی كه در آن، پروردگار متعال، 
توفيقی بزرگ را ش��امل حال بندگانی خاص 
نموده است تا مجال حضور در سرزمين وحی و 
حج گزاری را داشته باشند. اين نعمت آن چنان 
عظيم است كه می طلبد در باره ُشكرگزاری آن 

بازانديشی كنيم.
معنی »شكر« اين است كه انسان از فردی 
كه به او خيری رسانده است،  قدردانی كند. آيا 
معنی »شكر خدا« فقط همين است كه بگوئيم 
»الهی ش��كر«؟ نه، اشتباه است. »الهی شكر«، 
صيغه شكر است نه خود شكر. خود شكر، چيز 
ديگری اس��ت. معنی دقيق تر شكر؛ قدردانی، 

اندازه شناسی و حق شناسی است. 
بنده اگ��ر بخواهد ش��اكر باش��د، بايد قدر 

نعمت های خ��دا را بداند، يعن��ی بداند كه هر 
نعمتی، برای چه هدف و منظوری اس��ت و در 

همان مورد مصرف كند. 
در تعريف  »شكر« چنين گفته  اند: »به كار 
بردن ش��ی ء در راهی كه به خاط��ر آن آفريده 
شده«. ش��كر واقعی اين است كه هر نعمتی را 
به درس��تی در مسير خودش اس��تفاده كنيم. 
بنابراين الزمه ش��كرگزاری، در وهله نخست، 
شناخت راه درست استفاده از يك نعمت است 
و نمی توان انتظار داش��ت صرفاً با بيان »خدا را 
ش��كر« حق شكرگزاری ادا شده باشد. لذا  از ما 
خواسته اند كه زيارت مان و حج گزاری مان، با 
معرفت و ش��ناخت باشد تا بتوانيم مراتب شكر 
خداوند را، ن��ه صرفاً در ح��رف، بلكه در عمل 

به جای آوريم. 

مسجد شجره در حديبيه
س��ه مس��جد با اين نام ش��هرت دارد. 
نخست مسجد شجره در مدينه كه ميقات 
اس��ت. دوم مسجد ش��جره در داخل مكه 
نزديك پل س��ليمانيه؛ س��وم مس��جدی 
يبيه در  ب��ا همين نام ك��ه در منطق��ه ُحداَ
نزديكی مكه بوده اس��ت. ن��ام اين منطقه 
برگرفت��ه از درخت حدباء اس��ت، همان 

درختی كه عمر دستور قطع آن را داد. 
رسول خدا )ص( در سال ششم هجرت 
برای انجام عمره به مكه آمد، اما مشركان 
مانع شدند و آن حضرت برای اينكه با آنها 
درگير نش��ود، به طرف غرب تغيير مسير 
داد و در حديبيه كه در مسير قديمی جّده 
واقع است، توقف نمود و سپس نماينده ای 
به مكه فرس��تاد و پس از آنكه اين نماينده 
از مكه برنگشت! آن حضرت زير درختی با 
اصحاب خود بيعت كرد تا در برابر دشمن 

بايستند. اين بيعت با نام »بيعت رضوان« 
و »بيعت ش��جره« ش��ناخته می شود. با 
بازگشت نماينده رسول خدا )ص( از مكه، 
جنگ منتفی شد و سپس با گفت وگوهايی 
كه با قريش صورت گرفت، صلح حديبيه 

ميان آنان منعقد شد.
در معجزات رس��ول خ��دا )ص( آمده 
است كه چاهی در حديبيه بود كه در ايام 
اقامت سپاه آن حضرت، آب را كشيدند و 
قط��ره ای در آن نماند. حضرت بر لب چاه 
آمد، آبی خواست، در دهان مبارک كرد و 
آن را در چاه ريخت و پس از آن بود كه چاه 

سرشار از آب شد.  
آنچه ك��ه در منطقه حديبيه به عنوان 
محل ُمْحرم ش��دن وجود دارد، مسجدی 
يسی به اسم چاهی  است با نام مسجد ُشماَ
كه در اين نقطه وجود داشته »بئر شميس« 
ناميده شده اس��ت. اين مسجد بنايی تازه 
دارد و كس��انی كه از مس��ير ج��ده قديم 
به ش��هر مك��ه وارد می ش��وند، در فاصله 
حدوداً  ۲۰  كيلومتری ش��هر مكه، در اين 

مسجد محرم می شوند.
آثار اسالمی مكه و مدينه )چاپ  ۱۳8۹ ( 

)۱ جلد(، جعفريان،رسول، نشر مشعر.

كعبه آزمونی برای خلق
كعب��ه، خانه پ��اک خدا مگ��ر نمی بينيد 
خداوند انس��انها را از زمان آدم تا انسان های 
آخري��ن اين جهان، با س��نگهائی كه نه زيان 
می رسانند و نه نفع می بخشند، نه می بينند 
و نه می شنوند آزمايش نموده اين سنگ ها را 
خان��ه محترم خود ق��رار داده، و آن را موجب 
پايداری و پا بر جائی مردم گردانيده اس��ت. 
س��پس آن را در پر س��نگالخ ترين مكان ها و 
بی گياه ترين نقاط زمين قرار داد. سپس آدم 
و فرزندانش را فرمان داد كه به آن س��و توجه 
كنند و آن را س��ر منزل مقصود و باراندازشان 
گرداني��د، ت��ا افراد ب��ه آن ج��ا روی آوردند، 
به هنگام س��عی ش��انه ها را حركت دهند و 
ال اله اال اهلل گويان اط��راف خانه طواف كنند، 
و با موهای آش��فته و بدن های پر گرد و غبار 
به سرعت حركت كنند، لباس هائی كه نشانه 
ش��خصيت ها اس��ت كنار انداخته و با اصالح 

نكردن موها قيافه خود را تغيير دهند.
اين آزمونی بزرک، امتحانی ش��ديد است 
ك��ه خداوند آنرا س��بب رحمت و رس��يدن 
به بهش��ت اش قرار داده است. اگر پی و بنيان 
خانه »كعبه« و س��نگ هائی كه در بنای آن 
بكار رفته از زمرد س��بز و ياقوت سرخ و نور و 
روشنائی بود شك و ترديد ديرتر در سينه های 
)ظاهر بينان( رخنه می كرد و كوشش ابليس 
بر قلبها كمتر اثر می گذاش��ت و وسوسه های 

پنهانی از مردم منتفی می گشت.
ام��ا خداون��د بندگانش را با انواع ش��دائد 
می آزمايد و با انواع مشكالت دعوت به عبادت 
می كند و به اقسام گرفتاريها مبتال می نمايد تا 
تكبر را از قلبهايش��ان خارج سازد، و خضوع و 
آرامش را در آنها جايگزين نمايد و بابهای فضل 
و رحمتش را به رويشان بگشايد و وسائل عفو 
خويش را به آس��انی در اختيارشان قرار دهد 
همانگونه كه فرمود: ايا مردم گمان مي كنند 
گفتند ايمان آورديم، آزمايش نمي ش��وند؟ 
كسانی كه پيش از آنان بودند امتحان كرديم 

تا خدا راستگويان را از دروغگويان بشناسد.«
برگرفته از كتاب رازها و رمزها 
)مروری گذرا بر اسرار و معارف حج در 
روايات( )1 جلد(، دار الحديث

ح��ج،  مراس��م  ازاول 
ازهمان احرامی كه ش��ما برای 
عم��ره درميق��ات می بنديد،تا 
آخرين وظائ��ف وفرائضی كه 
درحج وج��ود دارد، ذكر خدا موج می زند؛اي��ن را بايد به ياد 

داشته باشيم.ذكر خدای متعال ما را پاكيزه می كند، ما را تطهير 
می كند، زنگ ها را از دل ما پاک می كند، غفلت ها را از ما می زدايد. 
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در آن مواقف ش��ريفه، 
چه در مك��ه معظمه، و چه در 
مدينه منوره، مدارا با مسلمين 
و مسالمت با مأمورين آنجا را 

از دست ندهيد، و در آن مراكز كه محل امن است، به مقابله 
برنخيزيد، و با همه با اخالق اسالمی و انسانی برخورد كنيد، 

و با دقت متوجه حركات و سكنات خود و دوستان باشيد. 
صحيفه امام، ج19، ص29
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