
رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار کارگزاران حج تاکید فرمودند:

یکی از نقاط قوت حج 
تبادل فرهنگ اسالم 
ناب است

" پا به پای زائر"
حج، ن��ام زیبایی اس��ت که 
دل های مومنان با شنیدن آن 
سرشار از نور و شعف می شود. 
ای��ن ی��ادگار ابراهی��م)ع( و 
میراث هم��ه پیامبران الهی، 
پایه اس��توار دین و ش��جره 
طیبه ی ارتباط ب��ا پروردگار 

است.                صفحه 2 

سرمقاله

سیم کارت ایرانی ببریم یا
سیم کارت عربی بخریم

یکی از دغدغه های زائران بیت اهلل الحرام این است که در عربستان از طریق 
کدامیک از سرویس های مخابراتی با بستگان و عزیزان .... 14 

در فرودگاه چه موانعی
می تواند مشکل آفرین باشد؟

زائران عزیز باید توجه داشته باشند که هنگام حضور در فرودگاه 
رعایت برخی نکات ضروری است و رعایت نکردن ...  5 
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حضرت امام )ره(
این كنگره سراپا سیاست كه به دعوت ابراهیم و محمد )ص( 
بر پا مي ش��ود و از هر گوش��ه دنیا و از هر َفجِّ عمیق در آن 
اجتماع مي كنند، براي منافع »ناس« است و قیام به قسط 

است.
 برائت از مشركان در كنگرۀ عظیم حج، 1365

zaer newspaper

تأكید شوراي استفتاء بعثه 
مقام معظم رهبري درباره مسایل 

شرعی طواف حج گزاران 92 

رئیس سازمان
حج و زیارت:

سياست اصلي سازمان 
حج و زیارت، حركت در مسير اقامه 

حج ابراهيمي  است
س��عید اوحدی گفت: »سیاست اصلي س��ازمان حج و 
زی��ارت در دولت جدی��د، حركت در مس��یر اقامه حج 
ابراهیمي بر اساس رهنمودهاي امام عزیز و اندیشه هاي 

ولي امر مسلمین است.«
  صفحه 3 

نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت و 
سرپرست زائران ایراني:

دفاع از حقوق زائران و تكریم
 این عزیزان را وظيفه 

شرعي و قانوني خود مي دانم
حجت االسالم والمسلمین س��یدعلی قاضي عسكر، در 
دیدار با مق��ام معظم رهبری گفت: »ب��ه نمایندگي از 
حضرتعالي و در راس��تاي وظایف محوله، دفاع از حقوق 
زائ��ران و تكریم این عزیزان را وظیفه ش��رعي و قانوني 

خود مي دانم«.                                   صفحه 2 

معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی
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نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست زائران ایراني:

دفاع از حقوق زائران و تكریم این عزیزان را 
وظيفه شرعي و قانوني خود مي دانم

نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست 
زائ��ران ایراني، در این دیدار گزارش��ي از اقدامات 
و فعالیت هاي بعثه مقام معظم رهبري ارائه داد. 

ایش��ان در بخش��ی از گ��زارش خ��ود خب��ر از 
تدوی��ن و اب��الغ س��ند راهبردي ح��وزه نمایندگي 
ول��ي فقی��ه در ام��ور ح��ج و زی��ارت داد ک��ه ب��ا 
 اس��تفاده از كارشناس��ان خبره تهیه ش��ده اس��ت.

حجت االس��الم والمسلمین قاضي عسكر با اشاره به 
فرموده رهبر معظم انقالب مبنی بر  لزوم مشخص 
نم��ودن الگوي حج جمهوري اس��المي ایران اظهار 
داش��ت: »ب��راي تحقق ای��ن امر با حضور رؤس��اي 
محترم پیشین س��ازمان، پیشكس��وتان و تعدادي 
از كارشناسان بعثه و س��ازمان و متخصصین حوزه 
مدیریت و برنامه ریزي، و با همكاري برخي اس��اتید 
دانش��گاه طرح تعالي حج تهیه و هم اكنون مراحل 
نهای��ي خ��ود را ط��ي مي كند و امید اس��ت پس از 

برگزاري حج سالجاري براي اجرا آماده شود.« 
سرپرست زائران ایراني در خصوص توجه هر چه 
بیش��تر به قرآن كریم در سفر حج و دیگر سفرهاي 
زیارتي، گفت: »امسال نیز قرآن به تعداد زائران چاپ 
و ب��ه این عزیزان اهدا مي گ��ردد. برنامه جزء خواني 
قرآن و حفظ ُسور منتخب و تفسیر آیات حج نیز در 
برنامه هاي فرهنگي سالجاري، مورد اهتمام بیشتري 

قرار گرفته است«.
حجت االس��الم والمس��لمین قاضي عس��كر، با 
یادآوری اظهار نگراني مقام معظم رهبری از افزایش 
قیمت حج در سالجاري، گفت: »با تالش كارشناسان 
بعثه و سازمان خوشبختانه توانستیم از طریق صرفه 
جوئي ه��ا و اخذ تخفیف و نی��ز همكاري بانك ملي 

مبلغ دو میلیون تومان به زائران عزیز بازگردانیم.« 
سرپرست زائران ایراني، با توجه به شرایط منطقه 

و مش��كالت موجود در جهان اس��الم اظهار داشت: 
»بمنظور بهره گیري از ظرفیت هاي عظیم حج، شعار 
»حج، معنویت، هم اندیشي و مسئولیت اسالمي« را 
براي سالجاري انتخاب كردیم تا انشاء ا… این شعار 
سرلوحه برنامه هاي فرهنگي و بین المللي بعثه قرار 

گرفته و در تمامي فعالیت ها تجلي پیدا كند.«
ایش��ان با بی��ان این که  36۰ جلس��ه از دروس 
آم��وزش الكترونیك��ي به زبان هاي فارس��ي، عربي، 
انگلیس��ي و آذري تولید  ش��ده اس��ت اضافه کرد: 
»طراحي و راه اندازي سامانه آموزش مجازي به سه 
زبان ذكر شده براي زائران خارج از كشور و نیز زائران 
و كارگزاران اهل سنت از دیگر اقدامات صورت گرفته 
است، با این امكان ایرانیان عزیز و زائران شیعه خارج 
كشور مي توانند پیش از عزیمت به حج از دوره هاي 

آموزشي استفاده و بهره گیري نمایند«.
نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت همچنین 
از س��اماندهي ح��دود 5۰۰۰ زائ��ر تحصیل كرده و 
فرهیخته كاروان ها خب��ر داد که در قالب گروه هاي 
یاوران حجاج به عنوان مدد كاران فرهنگي زائران و 

كارگزاران در موسم حج حضور می یابند.
حجت االسالم والمسلمین قاضي عسكر، با اعالم 
راه ان��دازي پایگاه اطالع رس��اني و خبرگزاري حج، 
اضاف��ه کرد که از طریق راه اندازي س��امانه پیامكي 
و سامانه مسابقات و تولید لوح هاي فشرده، آموزش 
زائران گسترش یافته اس��ت. ایشان در پایان اظهار 
امی��دواری کرد که با عنایت پرودگار و الطاف خاصه 
حضرت ولي عصر – ارواحنا فدا - و دعاي خیر مقام 
معظم رهبری، امس��ال حجي آرام همراه با معنویت 
و موفقیت برگ��زار و زائران ش��ریف و بزرگوار ایران 
اسالمي، سالم و با حجي مقبول و دعاهایي مستجاب 

شده به كشور عزیزمان بازگردند.

امام صادق  )ع( فرمودند:
 بر ش��ما باد زیارت این خانه )كعبه( . پس پیوسته حِج خانه خدا كنید ، 
چرا كه با پیوس��ته حج گزاردن ، گرفتاری ه��ای دنیا و هراس های روز 

قیامت از شما دفع می شود .

ادامه سرمقاله

" پا به پای زائر"
صفحه 1 

حج را نمی ت��وان تنها یک 
آیین مناس��بتی دینی دانست؛ 
در مدرس��ه حج ه��ر زائری، به 
قدر ظرفی��ت خود، م��ی تواند 
درس آم��وز توحید، تاریخ انبیا، 
عرفان، حکمت، معرفت، والیت، 

ایثار، وحدت و بصیرت باشد. 
اینک که حدود 64 هزار مومن 
مش��تاق ایرانی، پ��س از مدت ها 
انتظار، در قالب 499 کاروان توفیق 
لبیک به دعوت الهی و تش��رف به 
حج امس��ال را یافته ان��د، جا دارد 
قدر لحظه لحظ��ه این ایام معدود 
را بدانند. بدین منظور الزم است از 
پیش، آمادگی های ذهنی، معنوی، 
جسمی و ش��ناختی الزم را برای 
آغاز سفر کسب کرده باشند. هرچه 
میزان این آمادگی بیش��تر باشد، 
بهتر می توان از فرصت ها بهره برد. 
این موضوع  به وی��ژه برای زائرانی 
که نخس��تین بار به حج مش��رف 

می شوند، اهمیت بیشتری دارد. 
نشریه زایر، که انتشار آن حاصل 
توجه و اهتمام دلس��وزانه کارگزاران 
محترم حج است، با این هدف تولید 
می شود که بتواند کمکی هرچند 
ان��دک به زایران محترم در کس��ب 
آمادگی های ضروری س��فر و تداوم 
آن در طول مدت سفر نماید. بنابراین، 
گزیده ای از سودمندترین مطالب و 
اخبار مربوط به حج و حاجیان، هر 
روزه گردآوری، تنظیم و منتشر می 
شود و در کوتاه ترین زمان ممکن در 
دسترس زائران گرامی قرار می گیرد.

آن چه در این ویژه نامه به عنوان پیش 
درآمد در پیش روی شما زائر محترم 
اس��ت، و آن چه پس از این در دوره 
اقامت در سرزمین وحی تحت عنوان 
نشریه زایر تقدیم شما خواهد شد، 
حاصل تالش جمع زیادی از عوامل 
تحریر، چاپ و توزیع است. نقطه امید  
این است که در حد بضاعت، کمکی 
به زایران پیامبر)ص( و رهسپاران حرم 
امن الهی در درک و کسب فیوضات 
معنوی حج کنیم. مطالعه محتوای 
نشریه و ارایه نقطه نظرات، دیدگاه 
ها و مطالب شما، بی تردید به پربار 
شدن این مجموعه کمک خواهد 
کرد. پس ما را از دریافت دیدگاهها، 
آراء و نوش��تارهای خ��ود محروم 

نفرمایید. 

امسال نیز 
قرآن به تعداد 

زائران چاپ 
و به این 

عزیزان اهدا 
مي گردد.

با استفاده از 
كارشناسان 

خبره 
خوشبختانه 

سند راهبردي 
حوزه 

نمایندگي ولي 
فقیه در امور 
حج و زیارت 
تهیه و جهت 

اجرا ابالغ 
گردید.

حجت االسالم والمسلمین سیدعلی قاضي عسكر، در دیدار با مقام معظم رهبری گفت: »به 
نمایندگي از حضرتعالي و در راستاي وظایف محوله، دفاع از حقوق زائران و تكریم این 

عزیزان را وظیفه شرعي و قانوني خود مي دانم«. 
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هزینه قربانی حج 92
معاون حج و عمره س��ازمان ح��ج و زیارت با 
اع��الم هزینه قربان��ی حج 92 گف��ت: هزینه 
قربانی حج تمتع سال 92، 49۰ ریال سعودی 

معادل 34۰ هزار تومان است.
غالمرضا رضایی گفت: بر اساس اعالم بانک 
توسعه اسالمی به همه کش��ور های مسلمانی 
که در حج تمتع سال 92 حضور دارند نرخ هر 
قربانی ذبح ش��ده 49۰ ریال سعودی است که 
همه کش��ور ها موظف هس��تند این مبلغ را به 

حساب این بانک واریز کنند.
معاون حج و عمره س��ازمان ح��ج و زیارت 
در خص��وص نحوه پرداخت وج��ه قربانی اظهار 
داشت: زائران باید این مبلغ را به حساب سیبای 
۰1۰3972492۰۰9 بان��ک ملی ب��ه نام مرکز 
وجوه قربانی حج که در همه شعب بانک ملی در 
سراسر کشور قابل پرداخت است، پرداخت کنند.

درخواست وزیر حج عربستان
 از مردم این كشور

وزی��ر حج عربس��تان از مردم این كش��ور 
خواست بدون مجوز رس��مي حج در مناسك 

حج امسال شركت نكنند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني حج، بندر 
حجار وزیر حج عربستان از تمام مردم و افراد 
مقیم این كش��ور خواس��ت به دستورالعملها و 
قوانین پایبند باش��ند و در موس��م حج امسال 
بدون داشتن مجوز رسمي شركت نكنند تا از 
ازدحام و خدشه دار شدن تالشهاي عربستان 
و دیگ��ر دس��تگاههاي مس��ئول در خدمت به 

ضیوف الرحمن جلوگیري شود.
حجار به مناسبت آغاز طرح اطالع رساني 
با عن��وان »حج عبادت و رفت��ار متمدانه« در 
ششمین سال اجراي آن، اظهار داشت: وزارت 
حج از همه ش��هروندان و افراد مقیم عربستان 
مي خواهد به اه��داف این طرح و مضامین آن 
براي اینكه اداي مناسك براي حجاج بیت اهلل 

الحرام را آسان كند، پایبند باشند.

نخس�تين زائران ایراني اعزامي به حج 
تمتع از كدام شهرهستند؟

زائران استان هاي خراسان رضوي و تهران به 
عنوان نخستین گروه زائران ایراني، 23 شهریور 

ماه جاري عازم سرزمین وحي مي شوند.
ایستگاه پروازي تهران، تبریز و ارومیه جزء 
ایس��تگاه هایي هستند كه تا آخرین روز اعزام 

ها، پرواز دارند.
اع��زام زائ��ران ایراني به ح��ج 92، 25 روز 
ب��ه طول مي انجامد و طب��ق برنامه ریزي هاي 
ص��ورت گرفته 17 مهرماه آخرین گروه زائران 

ایراني به زیارت خانه اعزام مي شوند.

رئیس سازمان حج و زیارت در محضر رهبر معظم انقالب:

سياست اصلي سازمان حج و زیارت، 
حركت در مسير اقامه حج ابراهيمي  است

پيامبر خدا )ص( فرمودند:
 پاداش حج، بهشت است وعمره، كّفاره هر گناه است.

z a e r n e w s . i r

تالش جدي 
براي كاهش 
هزینه ها، 
افزایش 
رفاه و 
تقویت ابعاد 
فرهنگي 
همواره 
مدنظر 
خواهد بود

3 شنبه 23 شهریور1392 
 8 ذیقعه 1434  -   14سپتامبر 2013     
z a e r  n e w s p a p e r

سعید اوحدی گفت: »سیاست اصلي سازمان حج و زیارت در دولت جدید، 
حركت در مسیر اقامه حج ابراهیمي بر اساس رهنمودهاي امام عزیز و 

اندیشه هاي ولي امر مسلمین است.«
رئیس س��ازمان حج و زیارت، صبح روز چهارش��نبه 2۰ ش��هریورماه در دیدار کارگزاران 
حج با رهبر معظم انقالب، گزارش��ی از  رئوس برنامه ها و تصمیمات پیش روي س��ازمان 
 ح��ج و زی��ارت و همچنی��ن  برنامه ه��اي عملیات موس��م حج س��ال جاري ارای��ه کرد.

اوحدی تاکید کرد که همگامي با بعثه مقام معظم رهبري در جهت تقویت وحدت و اخوت 
اس��المي، رعایت حقوق زائران عزیز، حفظ عزت و كرامت حجاج و معتمرین، تالش جدي 

براي كاهش هزینه ها، افزایش رفاه و تقویت ابعاد فرهنگي همواره مدنظر خواهد بود.
رئیس سازمان حج و زیارت، همچنین گفت: بحمداله تدوین سند تعالي حج و زیارت با 
محوریت بعثه مقام معظم رهبري و هدایت دلسوزانه نماینده محترم ولي فقیه مراحل نهایي 
را طي مي كند. این سند كه در واقع نقشه راه فعالیت هاي زیارتي كشور تلقي مي گردد یقینًا 
در تنظیم روابط و انسجام اجزاي فعالیت ها در زمینه هاي مختلف فرهنگي و اجرایي نقش 
موثري خواهد داش��ت. امیدواریم در موسم حج سال جاري راه كارهاي اجرایي و كاربردي 
این سند مهم بصورت میداني ارزیابي و تبیین گردد. اوحدی با توجه به ضرورت مدیریت 
منابع نقدینگي اظهار داشت: »كارگروه ویژه اي براي تحقق این مهم مهیا گردیده كه قرار 
است با استفاده از ظرفیت شبكه بانكي كشور، با محوریت بخش خصوصي و حمایت سازمان 
حج و زیارت طي یك برنامه سه ساله اقدامات جدي صورت پذیرد.« او افزود: »انشاء اهلل در 
اولین گام، ساخت و بهره برداري از ترمینال زیارتي فرودگاه حضرت امام )رض( پي گیري 
ش��ده و امید است با ایجاد امكانات و تسهیالت مناسب خرید سوغات، معضل اتالف وقت 

زائران عزیز و بازارگردي تا حدود زیادي ساماندهي شود.
اوحدی با اش��اره به طرح  توس��عه فضاهاي اطراف مسجدالحرام که موجب کاهش 2۰ 
درصدی س��همیه زائران تمامي كشورهاي اس��المي در مراسم حج سال جاري شده است، 
گفت: »در موس��م حج سال جاري زمینه اعزام جمعًا 64/۰۰۰ نفر در قالب 5۰۰ كاروان از 
17 ایستگاه پروازي فراهم گردیده است. همچنین 25۰۰ نفر از ایرانیان عزیز مقیم خارج از 

كشور در طول موسم از خدمات سازمان حج و زیارت برخوردار خواهند شد.«
رئیس س��ازمان حج و زیارت، افزود که در عملیات حج امس��ال، تمامي زائران محترم 
مدینه قبل مس��تقیمًا به مدینه منوره مش��رف خواهند شد و در مقابل، پروازهاي برگشت 
زائراِن محترِم مدینه بعد هم از فرودگاه مدینه منوره مس��تقیمًا به ایران صورت مي گیرد. 
بدی��ن ترتی��ب عالوه بر صرفه جویي مالي، افزایش امنیت و س��المت زائر ، پیش��گیري از 
اتالف حداقل 12 ساعت وقت زائران نیز حاصل گردیده است. اوحدی اضافه کرد: »استقرار 
زائرین محترم در قالب نظام مجموعه محوري در 92 هتل صورت خواهد پذیرفت. در این 
ساختار جدید مسئولیت تامین تداركات، تغذیه و دیگر امور اجرایي در طول سفر به عهده 
مدیران مجموعه و همكارانشان قرار گرفته و مدیران محترم كاروان دغدعه اي در این زمینه 
نخواهند داشت بلكه تمام تالش خود را به حضور جمعي زائرین عزیز به منظور بهره گیري از 

برنامه هاي فرهنگي و فضاي معنوي این فرصت استثنایي معطوف خواهند نمود.«



امام علی)ع( فرمودند:
 نماز خواندن در مكه و مدینه، برابر با هزار نماز است.

یادمان باشد

ما همه سفير هستيم
زائ��ر ایراني ک��ه پیرو مکتب 
اهل بی��ت و معروف به »ش��یعة 
آل محّمد« اس��ت،  به سرزمیني 
وارد مي ش��ود که بخش عمده اي 
از زائرانش پیرو مذاهب ش��افعي، 
مالکي، حنبلي، حنف��ي، زیدي، 

اسماعیلي و ... هستند.
پ��س ش��یعه بای��د در این 
س��فر، خود را نمایندة رس��ول 
خ��دا )صّل��ي اهلل علی��ه وآله( و 
امامان معصوم )علیهم الس��الم(

و س��فیرقرآن و مکتب اهل بیت 
)علیهم السالم( قلمداد کند.

باید در این س��فر، با اخالق، 
کردار، رفت��ار و عباداتش زینت 
اهل بیت و باعث خوشحالي قلب 
پیامبر )صّل��ي اهلل علیه وآله( و 

حضرت زهرا و ائمه باشد.
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زائ��ران گرامی، ح��اج آقاها و حاجی��ه خانم های 
آین��ده! توجه ب��ه برخی نکات ب��ه ظاهر کوچک، 
قبل از سفر حج، می تواند کمک کند تا بهترین و 
روحانی ترین سفر عمر شما شیرین و بیاد ماندنی 
انجام ش��ود. نکاتی که در زی��ر مطالعه می کنید، 
از مطالعه مش��کالتی حاصل شده است که قبال و 
در سال های گذشته برای برخی از هموطنان مان 
دردسر آفرین شده اس��ت، لذا توجه و رعایت آن 

می تواند، شما را دچار مشکالت ناخواسته نکند:

w توصیه های قبل از عزیمت به زائران
از همراه آوردن هر گونه کارت شناسایی مانند 
کارت ملی یا دیگر کارت های شناس��ایی یا حتی 
شناس��نامه خودداری کنید. فقط  آوردن گذرنامه 

برای این سفر کافی است.
در صورتی که در عربس��تان قصد اس��تفاده از 
س��یم کارت  ایرانی خود را ندارید، بهتر اس��ت از 

همراه بردن آنها خودداری کنید.
قبل از س��فر نس��بت به تخلیه حافظه تلفن و 
رایان��ه همراه و یا دوربین عکاس��ی و فیلمبرداری 
از موارد غیرض��روری )اعم از عکس ها و فیلم های 
خانوادگی و ش��خصی و ش��ماره تلفن های مراکز 
مهم و خاص که در طول سفر با آنها کاری ندارید( 
اقدام کنید. زائران عزیز، ارز مورد نیاز خود را)دالر 
یا یورو( از بانک یا صرافی های معتبر تهیه کنید، 
در عربس��تان مشاهده شده که زائری را بابت دالر 
تقلبی دس��تگیر کرده اند. اثبات اینکه زائر اطالع 
نداشته، سخت و برای افراد مشکل آفرین  است.

هتل ه��ای مک��ه و مدینه امن هس��تند لکن 
از پ��ول و ط��الی خود به دقت مراقب��ت کنید، تا 

مجب��ور به متهم ک��ردن خدمه هتل نش��وید. بر 
همین اساس اکیدا به زائران عزیز توصیه می شود 
از حمل طالی زیاد و غیرضرور یا پول بیش از حد 

خودداری کنند.
کتاب ه��ای حساس��یت برانگیز با خ��ود نبرده 
و س��عی کنید از کتاب های مرتبط ب��ا بعثه مقام 
معظ��م رهب��ری اس��تفاده کنید. بازرس��ی جدی 
فرودگاه��ی موجب کش��ف هر گونه م��واد مخدر 
و زندانی ش��دن با شرایط سخت اس��ت، بنابراین 
دیگران را نصیحت کنید تا از حمل هر گونه مواد 

مخدر جداً خودداری کنند.
به کس��انی که ب��ه علت اعتیاد قبل��ی از مواد 
مخدر اس��تفاده می کنند، توصیه می شود از رفتن 

به این سفر خودداری کنند. 

w توصیه های مهم درباره گذرنامه
کاروان،  از  دریاف��ت گذرنام��ه  - در هن��گام 
مش��خصات گذرنام��ه و عکس را ب��ا دقت کنترل 
نمایید و چنانچه مربوط به ش��ما نیس��ت س��ریعًا 

مراتب را به اطالع مسئولین امر برسانید.
- گذرنامه خود را در ساک هایی که به قسمت 

بار تحویل می شود، نگذارید.
- م��دارک مس��افرتی خ��ود را در جای امن و 
مطمئ��ن جاس��ازی کنید ت��ا در ص��ورت نیاز به 

مسئولین مربوطه ارائه نمائید.
- در هن��گام خروج از کش��ور، مه��ر خروج را 
ش��خصًا کنترل نمایی��د. گذرنامه ت��ان حتمًا باید 

ممهور به مهر خروج از کشور شده باشد. 
- هنگام سفر مراقب گذرنامه خود باشید و آن 

را در محل مناسبی حمل کنید.

با جدی گرفتن توصیه های ایمنی

رویایی ترین سفر زندگی خود را شيرین تر کنيد

از همراه 
آوردن هر 
گونه کارت 

شناسایی 
مانند کارت 
ملی یا دیگر 
کارت های 

شناسایی 
یا حتی 

شناسنامه 
خودداری 
کنید. فقط  

آوردن 
گذرنامه 

برای این 
سفر کافی 

است.

فریضه حج فقط با مال حالل
قرآن مجید و روایات، دستور اكید 
به كس��ب حالل و كار مش��روع 
دارن��د. طلب مال ح��الل چنان 
ك��ه در آثار اس��المی آمده بر هر 

مسلمانی فریضه و واجب است.
در مس��أله حج، كه قسمتی از 
مال انس��ان باید خرج شود، دّقت 
بیش��تری به خرج دهید زیرا ورود 
مال حرام به قسمتی از برنامه های 
ح��ج موجب بطالن ح��ج و عّلت 
محروم شدن از رحمت حق و باعث 
لعنت خدا و مالئكه بر حاجی است.

در وطن خود سعی كنید تمام 
مال خود را اگ��ر مخلوط به حرام 
است با راهنمایی عالمی رّبانی پاك 
كنید و به حالل كردن قسمتی از 
مال برای خرج سفر بسنده نكنید 

كه این عمل پسندیده نیست.
اگ��ر تمام مال حرام باش��د، 
باید به صاحبان��ش برگردد، در 
ای��ن ص��ورت زمین��ه ای برای 

استطاعت باقی نمی ماند.
قبل از س��فر حج اگ��ر قدرت 
دارید به اقوام فقیر برسید. خمس 
م��ال را كه واجب الهی و دس��تور 
قرآنی اس��ت بپردازید. از صدقه و 
انفاق كوتاهی نكنی��د و اگر از این 
مسائل عرشی در مكه و مدینه آگاه 
شدید، بدون مضایقه با عالم كاروان 
تماس گرفت��ه و با جدیت به پاك 
ش��دن كّل مال خود اقدام كنید تا 
مبادا خدای ناكرده به مناسك شما 

لطمه وارد آید.



z a e r n e w s . i r
پيامبر خدا )ص( فرمودند: 

خداون��د از هر چه آفریده اس��ت، برگزی��ده ای دارد 
... اّم��ا برگزیده او از س��رزمینها، مّك��ه، مدینه و بیت 

المقّدس است.

تمهيدات عمليات پروازي حجاج از زبان 
رئيس سازمان هواپيمایي كشوري 

به گ��زارش زائر، عملیات اعزام زائران به حج 
تمتع از 23 شهریور ماه برابر با هشتم ذی القعده 
آغاز می ش��ود که تمام ارگان های ذیربط جهت 
هماهنگی مناس��ب برای انج��ام پروازها به نحو 
شایسته، برنامه ریزی دقیق و منسجمي صورت 
داده اند تا مس��افران س��رزمین وحي با کمترین 

تأخیر و ایستایی در پرواز روبرو باشند.
بر این اساس، شرکت فرودگاه های کشور در 
همكاري ب��ا كارگزاران حج این ق��ول را داده اند 
كه پروازهای حج س��ال 92 با هماهنگی کشور 

عربستان، در ساعات کم ترافیک صورت گیرد.
پایگاه رس��مي سازمان هواپیمایي كشوري 
گزارش��ي از عملیات پ��روازي انتق��ال زائران 
بیت اهلل الحرام در موس��م ح��ج 92 را به نقل 
از خلب��ان حمیدرضا پهلواني رییس س��ازمان 

هواپیمایي كشوري منتشر كرده است.
خلبان حمیدرضا پهلواني رییس س��ازمان 
هواپیمایي كش��وري از شركت هاي هواپیمایي 
ك��ه در ام��ر جابجای��ي حجاج فعالی��ت دارند 
خواستار شد، نس��بت به جایگزیني هواپیماي 
پش��تیباني تمهی��دات الزم را اتخ��اذ كنند و 
ضمن هماهنگي الزم با سایر ارگان هاي ذیربط  
برنامه ری��زي دقیق و منس��جم جه��ت انجام 
پروازها به نحو شایس��ته و با كمترین تأخیر و 
ایستایي مسافر اقدامات الزم را به عمل آورند.
معاون وزیر راه و شهرسازي از دستگاه هاي 
ذیربط خواس��تار هماهنگي ه��اي الزم جهت 
تس��ریع در ام��ر كنت��رل گذرنام��ه، ایج��اد 
هماهنگ��ي الزم در خص��وص ب��ار حج��اج با 
كمترین زمان ایس��تایي و پیش بیني افزایش 
نیروي انس��اني در فرودگاه، برنامه ریزي دقیق 
در خصوص فراهم آوردن بسترهاي الزم جهت 
انتقال پروازها همچنین آماده سازي پاركینگ 

هواپیماها و ترمینال حج شد.
وي یادآورش��د: ب��ا توج��ه ب��ه اینك��ه در 
ام��ر انتق��ال و جابجای��ي پروازها، س��ازمان ها 
و ارگان ه��اي متع��ددي ش��ركت دارن��د الزم 
اس��ت با توجه به اهمیت موض��وع و ضرورت 
خدمت رس��اني بهین��ه و مطلوب و ب��ه موقع 
ضم��ن انجام تمامي تمهیدات و اقدامات الزم، 
اطالع رس��اني در هر بخش ب��ا دقت به مبادي 

ذیربط صورت پذیرد.
خلبان پهلواني از شركت هاي هواپیمایي و 
دس��تگاه هاي ذیربط خواستار بازدید میداني و 
برگزاري جلسات هماهنگي في مابین واحدها 
ی��ا دس��تگاه هاي ذیربط جهت پیش��برد امور 
و رفع موانع و مش��كالت احتمال��ي در انتقال 

پروازهاي حجاج شد.
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w زائران محترم باید در ایران 4 ساعت زودتر از پرواز در فرودگاه حضور پیدا کنند.
w پس از دریافت گذرنامه و بلیط، آنها را کنترل کنید تا از صحت شان مطمئن شوید. زائران 
در صورت بروز هر گونه مشکل به دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در فرودگاه مراجعه کنند.
w قبل و بعد از ورود به سالن پرواز، به تذکرهای مدیر کاروان توجه کنید تا انجام 

مراحل خروج از کشور به راحتی انجام شود.
w بازرس��ی دقیق بار زائر از س��وی ارگان های ذیربط به وسیله افراد متخصص و با 
تجهیزات پیشرفته صورت می گیرد. بنابراین از همراه داشتن اشیاء ممنوعه و هر گونه 
مواد مخدر جداً خودداری نمایید. در غیراینصورت از ادامه سفر افرادی که این هشدار 

را نادیده گرفته باشند جلوگیری به عمل می آید.
w در کلی��ه مراحل حضور در فرودگاه، حفظ نظ��م و رعایت نوبت هنگام ورود به 

سالن های مسافری، کنترل بلیط و بازرسی ضروری است.
w هنگام سوار شدن به هواپیما عجله نکنید؛ این توصیه به معنای آن نیست که کامال 
بی خیال باش��ید،  س��عی کنید به توصیه مدیران کاروان و اعالمی که از طرف هواپیمایی 

می شود توجه کنید. موقع پیاده شدن نیز لوازم شخصی خود را در هواپیما جا نگذارید.
w اوراق بهادار و اش��یاء قیمتی، مدارک و پول خ��ود را در جامه دان های تحویلی 
به بار، قرار ندهید. شرکت هواپیمایی در قبال مفقود شدن آنها مسئول نخواهند بود.
w جامه دان های خود را در هنگام رفت طبق دس��تورالعمل سازمان حج و زیارت که 

توسط مدیران کاروان ها به اطالع زائران می رسد، در اختیار عوامل خدماتی قرار دهید.
w از حمل مایعاتی نظیر س��رکه، آب لیمو، مواد شیمیایی و وسایلی نظیر کپسول 
گاز، فن��دک، قوطی نوش��ابه و ... جداً خودداری کنید. ش��رکت های هواپیمایی اجازه 

حمل و انتقال این گونه مایعات را به شما نمی دهند.
w ورود اشیاء فلزی و برنده اعم از چاقو، ناخن گیر، کارد و چنگال، اسپری، اسلحه 

اسباب بازی و ... به داخل هواپیما ممنوع است.
w بعد از تحویل بار دقت کنید برچس��ب های شماره دار )Tag( برای مقصد مورد 
نظر روی جامه دان ها و بس��ته ها و بلیط زائر الصاق ش��ود. در واقع این برچس��ب ها به 

منزله رسید بار زائر است.
w هر زائر مجاز به حمل 2 عدد س��اک به ابعاد 25 / 5۰ / 75 مصوب هواپیمایی 

جمهوری اسالمی ایران و هر ساک به وزن حداکثر 2۰ کیلوگرم است.
w بسته قابل حمل به داخل هواپیما فقط یک ساک دستی کوچک به ابعاد 2۰ / 
35 / 4۰ بوده و حجاح محترم نمی توانند هیچ بسته اضافی حتی نایلکس، پتو یا ظرف 

بزرگتر از یک لیتر آب به داخل هواپیما ببرند. 

توصیه  به زائران هنگام سفر با هواپیما
در فرودگاه چه موانعی می تواند مشکل آفرین باشد؟

زائران 
محترم 
سرزمین 
وحی باید 
در ایران 
4 ساعت 
زودتر از 
پرواز در 
فرودگاه 
حضور پیدا 
کنند.

زائران عزیز باید توجه داشته باشند که هنگام حضور در فرودگاه رعایت برخی 
نکات ضروری است و رعایت نکردن آن ممکن است از همان ابتدا خاطره 

خوش را از آنان سلب کند. بویژه زائرانی که نخستین بار است، این سفر ارزشمند 
و فراموش ناشدنی نصیب شان می شود و یا حتی ممکن است نخستین سفر با 

هواپیما به یک کشور خارجی را تجربه می کنند. مهمترین کار برنامه ریزی توام با 
نظم و در عین حال خونسردی است؛ به این منظور به نکات زیر توجه کنید: 



w آمادگي معنوي
س��فر حج دربردارندة عبادت هاي فراواني است كه با 
تالش زیاد انج��ام مي گیرند. مرحوم نراقي براي آمادگي 
هر چه بیشتر در این زمینه اموري را یادآور شده است:

نيت خالص: اخالص ش��رط اساس��ی در تمامی عبادات 
است. هر کس عبادتی را برای خودنمایی و ریا و یا دستیابی به 
امور مادی و دنیایی انجام دهد، از آن عمل هرگز بهره و نصیبی 

نخواهد برد. 
توب�ه از گناه�ان: پیش از س��فر حج، الزم اس��ت 
حاج��ی خانه دل را از گناه پاک نماید، آن گاه به س��وی 
کوی دوس��ت حرکت کند.  ام��ام صادق )ع( می فرماید: 
»هرگاه اراده ح��ج کردی ...، با آب توبه خالص گناهانت 

را بشوی«. )مصباح الشریعه، ص 142(
توجه به اهميت اين سفر: باید بدانیم كه در مدینه 
مهمان رس��ول خدا )ص(،  امامان معصوم)ع( و حضرت 
زهرا )س( هستیم و در مكه خداي متعال میزبان ماست. 
بنابر این براي حض��ور در مهم ترین ضیافت عالم باید از 

آلودگي ها پاك شویم.
تهيه توش�ه حالل: الزم است زائر خانة خدا سعي 
كند، توشه سفر و خرجي راه را از اموال حالل تهیه كند. 
زیرا انجام اعمال با مال حرام اثري نخواهد داش��ت. امام 
صادق)ع( مي فرماید: » اگر كس��ي مال حرامي به دست 
آورد و با آن به حج برود، هنگامي كه » لبیك« مي گوید 
جواب مي شنود: ال لبیك و السعدیك )اصول كافي، ج 1، 

ص 124؛ میزان الحكمه، ج 1، ص 538(
آمادگ�ي برخورد با س�ختي ها: هر تالش��ي در 
مس��یر این س��فر داراي پاداش��ي ب��زرگ خواهد بود. 
ازاین رو مناس��ب اس��ت كه مس��افر حرمین ش��ریفین 

آماده روبه رو شدن با دشواري هاي این سفر شود و هر 
كمبود مالي یا اذیت بدني را نش��انة قبولي حج و عمره 

خویش بداند. )ره توش��ه حج، ج 2، صص 35�37(
 

w پرداخت بدهكاري و امانت هاي مردم
برگرداندن بدهي و امانت مردم، از واجباتي است كه باید 
پیش از سفر انجام شود. اگر اسناد ومدارک یا حق وحقوقی 

از دیگران نزد اوست بازگرداند.

w وصیت
از كارهایي كه در اس��الم به آن س��فارش شده، وصیت 
كردن اس��ت. امام صادق)ع(فرمودند: »کسی که میخواهد 
مسافرت نماید باید وصیت کند.« )وسائل، ج 8، ص 268( 

w خداحافظی با خانواده و دوستان
یکی از کارهایی که بر مسافر الزم است ،آن است مسافر 
که فرزندان و بس��تگانش را جمع کرده با آنها خداحافظی 
کند. امام باقر)ع( هر وقت می خواستند به سفر بروند اهل 
وعیال را جمع و در پیش��گاه خداوند چنین دعا می کردند: 
»خدای��ا من از فردا جان و م��ال و خانواده و فرزندان را چه 
در وطن و چه در غربت به تو می سپارم. خدایا ما را در پناه 
خود نگه دار. پروردگارا نعمت خود را  از ما مگیر و سالمتی 

و فضل خود را از ما تغییر نده«. )وسائل، ج 8، ص 276(

w پرداخت خمس و زكات
پرداخ��ت خم��س و زكات از واجبات اس��ت و نپرداختن 
خمس بر اساس فتواي بعضي از فقها باعث باطل شدن اعمال 

حج و عمره مي گردد. )مناسك حج، صص 617 � 618(

پيامبر خدا )ص( فرمودند:
مّكه ش��هری اس��ت كه خداوند، آن را و حرمتش را بزرگ داشته است. 
مّكه را هزار س��ال پیش از آن كه چی��زی از زمین را بیافریند آفرید و 
آن را ُپر از فرشتگان قرار داد و مدینه را به بیت المقدس وصل كرد. 

آنگاه پس از هزار سال، در یك آفرینش، همه زمین را آفرید

تزکی��ه

تزکيه جان، تهذیب نفس 
این��ك وق��ت آن اس��ت ك��ه از 
خودبیني ه��ا ،   خودخواهي ه��ا ، 
خودپس��ندي ها و خودنمایي ه��ا 
بی��رون بیاییم ! زی��ارت خانه خدا 
تزكیه جان مي طلبد و پاالیش روان. 
حج ابراهیمي بدون جهاد و هجرت 
نفس��اني ممكن نیست. چگونه به 
زیارت خانه خدا برویم در حالي كه 
دانس��ته و نادانس��ته در اس��ارت 
خواهش هاي نفس��اني افتاده ایم؟ 
زیارت دوگونه است :  زیارت صوري 
و زیارت معنوي . اگر عاشق معبود 
یگانه باشیم كه طالب زیارت صوري 
نیستیم ؛ زیارت معنوي كعبه هم 
نصیب زائراني مي شود كه از پیش، 
خویشتن را آمادة دیدار و مهماني 

پروردگار ساخته اند.
اها/  َس�وَّ َوم�ا  َنْف�ٍس  "َو 
َفَأْلَهَمها ُفُجوَرها َوَتْقواها/ َقْد 
اها /َو َقْد خاَب  َأْفَلَح َم�ْن َزكَّ

اها" )شمس: 7�10( َمْن َدسَّ
و قس��م به جان آدمي و آن 
كس كه آن را )آفریده و( منظم 
ساخته ، سپس فجور و تقوا )شر 
و خی��رش( را ب��ه او الهام كرده 
اس��ت ، كه هرك��س نفس خود 
را پاك و تزكیه كرده ، رس��تگار 
ش��ده، و آن ك��س ك��ه نف��س 
خوی��ش را با معصی��ت و گناه 
آلوده س��اخته ، نومید و محروم 

گشته است.
زائر حقیقي كعبه الزم است 
پی��ش از اینكه قصد و ارادة حج 
معنوي اش  آمادگي ه��اي  كند، 
را ب��اال ب��رد و شایس��تگي هاي 
باطني و اعتقادي و رفتاري اش 
را ق��ّوت ببخش��د. همان گون��ه 
كه اس��الم جهاد اصغر یا پیكار 
با باط��ل و هج��رت جغرافیایي 
به منظور حف��ظ ایمان و بقاي 
ب��زرگ  وظیف��ة  دو  را  اس��الم 
مس��لماني مي ش��مرد ، جه��اد 
اكب��ر ی��ا پی��كار ب��ا تمایالت 
ام��اره و هجرت اخالقي  نفس 
را وظیف��ة دیگر مس��لمانان به 
ش��مار مي آورد.  اكنون وظیفه 
مؤمنانه ما چیس��ت؟ بي گمان 
از  پی��ش  دارد ك��ه  ض��رورت 
انجام مناسك حج پزشك روح 
و اخ��الق و رفتارم��ان بوده و 
نگاه��ي به دردها و درمان هاي 

باطني بیفكنیم. 
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آمادگی پيش از سفر حج

سفر معنوی حج، باید با انگیزه ای 
الهی و با قصد قربت انجام شود 
تا حاجی بتواند به دستاوردهای 

درنظر گرفته شده از سوی خداوند 
دست یابد. مقدمات این سفر الهی 
را اگر زائر به درستی به جا آورد، 

می تواند امیدوار باشد که در ادامه 
مسیر سفر نیز توفیقات پروردگار 

نصیب او خواهد شد. در این 
نوشتار به برخی از آمادگی های 
پیش از سفر حج اشاره می کنیم:



z a e r n e w s . i r
پيامبر خدا)ص( فرمودند)خطاب به مّكه(: 

من می دانم كه تو حرم امن خدایی و نزد خدا محبوب 
ترین شهرهایی.

ویژگی های یک حج مقبول

حجت االسالم و المسلمین محمد كاظم راشد 
یزدي از فضالي با سابقه حوزه و خطیب بعثه 
مق��ام معظم رهبري در گفتگوي اختصاصي با 
خبرنگار نش��ریه زائر تاكید كرد : سازنده ترین 
سفر، س��فر حج اس��ت، حجاج باید خودشان 
مربي خود باشند و مناسك حج باید در انسان 

تاثیر بگذارد و تحول ایجاد كند.
راش��د ی��زدي درباره ویژگیه��اي یك حج 
مقبول گفت : حج یك س��فر س��ازنده اس��ت، 
قرآن كریم هم تش��ویق به س��فر كرده است . 
امیرالمومنین علي)ع( درباره ویژگیهاي س��فر 
حج تاكید مي كند باید مس��افرتي باش��د كه 
ب��ه تكامل انس��ان كمك كند. لذا انس��ان باید 
حواس��ش جمع باش��د و این فرصت ارزش��مند 
را غنیمت بش��مارد.از این جهت اس��ت كه حج 

سازندگي فوق العاده اي دارد.
راشد یزدي با یادآوري خاطره اولین سفر خود 
به حج در س��ال 1344 و مشكالت فراواني كه در 
برابر زائران آن زمان از نظر اسكان وتغذیه و بهداشت 
وجود داشت به آس��ان تر شدن این سفر در حال 
حاضر و فراهم بودن تس��هیالت و امكانات فراوان 
اشاره كرد و گفت: “اما حاال مدیر كاروان مدیر كل 
یك اداره است و ده نفر هم خدمه وعوامل دارد كه 
ه��ر كدام از آنها به خدمت ضیوف الرحمن افتخار 

مي كنند.”
وي افزود : اگر اس��یر تجمل در حج ش��ویم 
انس��ان لوس مي شود. این انسان باید برگردد از 
این هتلهاي شیك و مجلل . آیا این عوامل تربیت 
كننده است؟ آیا انسان را مي سازد؟ حاجي باید 
سه كار انجام دهد: كم گفتن، كم خوابیدن و كم 
خوردن. حاجي خود باید مربي خودش باشد باید 

یك مقداري خودش حواسش جمع باشد .
راشد یزدي خاطر نشان كرد: اگر خود حاجي 
واقف به احوال خود نباش��د س��اخته نمي ش��ود. 
امیرالمومنین )ع( مي فرمایند خداوند مي توانست 
خان��ه خود را در یك مكان خوش آب هوا بس��ازد 
اینكه آمد در این مكان در وس��ط كوههاي خشن 

مكه به قول امیرالمومنین)ع( با هواي خشك 
و آفتاب داغ س��اخت و لزوم وقوف در 

منا و عرفات و قرباني به خاطر این 
بود كه در انسان تاثیر بگذارد.

وی در پایان توصیه کرد: انسان 
باید ساخته شود من فقط توصیه 
ام به حجاج محترم این اس��ت كه 

خودشان مربي خودشان باشند . 

استاد راشد یزدي
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حجه��دف از
نورانی شدن است   

جانش��ین نماینده ولی فقیه و سرپرس��ت حجاج در مدینه منوره و عضو ارش��د جامعه 
مدرس��ین حوزه علمیه قم تاكید كرد : س��فر معنوي حج و زیارت یك ش��كل ظاهري 
دارد كه باید مس��ائل آن را یاد گرفت و دقیق انج��ام داد، اما هدف واقعی از این صورت 
 ظاهري، رس��یدن به كماالت و نورانیتي اس��ت كه براي آن در نظر ش��ارع بوده اس��ت.

آیت اهلل رضا استادي در گفتگو با خبرنگار نشریه  زائر درباره شرایط حج مقبول گفت: اگر 
بخواهیم از این سفر عبادي بهره بیشتري ببریم و در نتیجه معرفت و معنویت ما تقویت گردد 
باید به اصل بسیار مهمی توجه داشته باشیم و آن این است كه عبادات احكامي دارد كه از 
طرف شارع بیان شده و اهدافي دارد كه با انجام صحیح آن احكام باید به آن اهداف برسیم و در 
 غیر این صورت ممكن است عمل انجام شده صحیح باشد، اما به هدف هم نرسیده باشیم.

وي افزود: مثال نماز احكام و مسائلي دارد كه اگر مراعات نشود نماز باطل است پس باید 
مسائل آن را یاد بگیریم و بدانیم و طبق آن عمل كنیم تا نمازمان صحیح باشد، اما این 
را هم باید توجه داشته باشیم كه هدف از نماز این بوده كه ما را از فحشا و منكر و گناه 
دور كند و اگر نمازمان در ظاهر صحیح باش��د، اما به هدف نرس��یم و یا نزدیك نشویم 
معلوم مي ش��ود كه نماز را به آن گونه كه خداي متعال خواس��ته است انجام نداده ایم . 
پس عالوه بر عنایت به احكام نماز باید در این فكر هم باشیم كه نمازمان، ما را به هدف 

از نماز نزدیك كند.
عضو ش��وراي عالي مدیریت حوزه علمیه قم خاطر نشان كرد : این سفر معنوي 
زیارت و حج هم همینطور اس��ت یك ش��كل ظاهري دارد كه باید مسائل آن را یاد 
گرفت و دقیق انجام داد، اما یادمان باشد كه هدف از این صورت ظاهري رسیدن به 

كماالت و نورانیتي است كه براي آن در نظر شارع بوده است.
»گفته ش��ده این س��فر معن��وي، نورانیت مي آورد و باید كوش��ش ك��رد كه پس 
از بازگش��ت، این نورانیت با آلوده ش��دن ب��ه گناه از بین نرود. پس الزم اس��ت در این 
س��فر اعمالمان را طوري انجام بدهیم كه اگر قرآن مي خوانیم اگر نماز مي خوانیم اگر 
مناس��ك را انج��ام مي دهیم همه  عالوه بر جهات ظاه��ري آن) كه آن هم خیلي مهم 
 اس��ت( به گونه اي انجام ش��ود كه نتیجه اش نورانیت و تقویت ایمان و معرفت باشد.«

آیت اهلل استادي درباره تفاوت عبادت حج با عبادتهاي دیگر گفت: تفاوت این سفر با سایر 
عبادت ها این است كه دراین سفر حدود یك ماه، ما از دنیا و زندگي دنیاي خود جدا هستیم 
 و گویا آن را ترك كرده و بیش از زمانها و مكانهاي دیگر به خدا و معنویات توجه كرده ایم.

اس��تاد برجس��ته حوزه علمیه قم خاطر نشان كرد : این یك ماه مي تواند تمرین بسیار 
خوبي براي زندگي آینده ما باش��د، این یك ماه مي تواند به تمام معنا س��ازنده باشد اما 
به یك شرط و آن اینكه این سفر را بیش از حد الزم به كارهاي دنیایي و مادیات آلوده 
نكنیم و با برخي از اعمال و رفتارمان این كانون نور را در مورد خودمان از كار نیندازیم و 

خودمان مانع نورانیت خود نشویم.

حج یك شكل 
ظاهري دارد 
كه باید مسائل 
آن را یاد 
گرفت و دقیق 
انجام داد، اما 
یادمان باشد 
كه هدف از 
این صورت 
ظاهري 
رسیدن به 
كماالت و 
نورانیتي است 
كه براي آن 
در نظر شارع 
بوده است

آیت اهلل رضا استادي



w وسایل اولیه ضروری
سجاده اي سبك و نازك  براي زیر انداز نمازگزار، 
یك شیشه آب براي شرب یا وضو گرفتن؛ یك پارچه 
نخي مانند چفیه كه كاربرد زیادي براي خشك كردن 
رطوبت سر و صورت و پیشگیري از گرما زدگي دارد؛ 
كیس��ه كفش ) باتوجه به این كه در موارد زیادي باید 
پابرهنه طي مسیر شود و جایي براي به امانت گذاردن 
كفش وجود ندارد(؛ ساك دستي سبك كه بتوان روي 
ش��انه انداخ��ت و این ملزوم��ات را درون آن گذارد؛ ؛ 
ناخن گیر یا قیچي كوچك كه در هنگام انجام اعمال 
عم��ره تمتع و ح��ج تمتع ب��راي تقصیر كردن الزم 
اس��ت، البته باید قیچي و ناخ��ن گیر را در چمدان 
تحویل بار دهند و نمیتوان با س��اك دس��تي داخل 
هواپیما ب��رد؛ كفش و دمپایي راحتي )در طول این 
س��فر زایران پی��اده روي زیادی خواهند داش��ت(؛ 
صابون بدون عطر و بو )یا صابون خمیري بدون بو( 
ك��ه در ایام ُمحِرم بودن كاربرد دارد؛ كیس��ه فریزر 
که براي قرار دادن تنقالت، صابون و ...كاربرد دارد؛ 
جوراب بیش از ُعرف س��فرهاي معمول همراهشان 
باش��د چون بخاطر پی��اده روي و تعری��ق، جورابها 
زودت��ر خراب میش��وند؛  مق��داري نخ و س��وزن و 
س��نجاق قفلي براي تعمیرات س��ر دس��تي البس��ه 
در صورت ض��رورت؛ دفترچه یادداش��ت و خودكار 
ب��ه ویژه ب��راي ثبت خاطرات معنوي حج و اس��م و 
مش��خصات و ش��ماره تلفن همراهان سفر به منظور 

اس��تمرار ارتباط پس از س��فر حج.
همچنین یك عین��ك اضافه براي عینكي ها الزم 
اس��ت كه اگر عینك ش��ان شكست، یك عینك دیگر 

همراه داشته باشند.

w خوراکی های خشک و پاکیزه
خوراکی هایی که مس��افر همراه خود برمی دارد، 
نباید فاسدش��دنی باش��د و تنها خوراکی های خشک 
و قاب��ل نگهداری در ش��رایط آب و هوای��ی مختلف، 
برای استفاده در سفر مناسب است. رسول خدا )ص( 
فرمود: »از بزرگواری مرد اس��ت ک��ه هنگام رفتن به 
مسافرت، توشه اش پاکیزه باشد«. )وسائل الشیعه، ج 

11، ص 423، ح 1516۰(
از جمله خوراکی های سودمند برای سفر حج، می توان 
به مقداري تنقالت مانند ش��كالت و آجیل پوست كننده 
براي تعارف به س��ایر زوار و تجدید قوا در ساعات طوالني 
حضور شبانه و تهجد در مسجدالحرام و مسجدالنبي اشاره 
کرد.  همچنین خوراکی هایی همچون بادام، نعناع خشک، 
نشاسته، خاكشیر، ٤تخم، آلو خشك و نبات در مدت حضور 
در کشور حجاز بسیار به كار مي آید. امام صادق )ع( فرمود: 
»زیادی توشه و پاکیزه بودن و بخشش آن به همراهانی که 
در سفر با شما هستند، از نش��انه های جوانمردی است«. 

)وسائل الشیعه، ج 11، ص 423، ح 15161(
w همراه داشتن دارو

گرچه س��ازمان ح��ج وزیارت، پزش��ک و برخی 
داروهای ضروری را همراه کاروان های زیارتی حج 
روان��ه می کند، اما الزم اس��ت حاجیان اگر بیماری 
خاّصی دارند، ضمن آگاه س��اختن پزش��ک کاروان، 
داروهای ضروری و س��وابق بیم��اری خود را همراه 
بردارن��د. دیگران نی��ز برای درده��ا و بیماری های 
س��طحی مقداری دارو بردارند ت��ا در صورت نیاز با 
تش��خیص پزشک کاروان از آن استفاده کنند. البته 
همراه داش��تن برخ��ی از داروها ممنوع هس��تند از 

جمله داروهای آرامبخش، ُکدئین دار و ُمس��ّکن.  

امام صادق)ع( فرمودند: 
محبوب ترین سرزمین نزد خداوند، مّكه است و هیچ خاكی نزد خداوند 
محبوب تر از خاك آن و هیچ سنگی محبوب تر از سنگ آن و هیچ درخت 

و كوه و آبی نزد خداوند محبوب تر از درخت و كوه و آب آن نیست.

به سوی خانه دوست

گذشتن از دریا برای 
رسيدن به خدا

باید در ی��ك طرح كلي مكه 
را مركز حساب كرده و از تمامي 
به  سرزمین هاي اس��المي راهي 
سوي آن گش��ود. این راه ها باید 
به راه هاي اصلي و فرعي تقسیم 
ش��ود. دلیل آن هم این اس��ت، 
كه گروه هایي ك��ه طالب حج از 
هر ش��هري بودند، مسیرهایي را 
مي پیمودند تا به نقطه اي برسند 
ك��ه در آنجا كاروان ه��اي بزرگ 
ش��كل مي گرفت. پس از آن بود 
كه بتدریج مسیرهاي مختلف در 
شهرهایي كه موقعیت نزدیكي به 
حجاز داشتند به یكدیگر متصل 
مي ش��دند. از آن پ��س راه ه��اي 
اصل��ي ح��ج از آن ش��هرها آغاز 
ش��ده و كاروان هاي بزرگ به راه 
مي افتاد. در قرون میانه اسالمي، 
چند شهر اصلي بودند كه حجاج 
بقیه مناطق به آن شهرها آمده و 
از آنجا در كنار سایر حجاج راهي 
حرمین مي شدند. در ادامه یکی 
از مسیر های قدیمی که ایرانیان 
برای رسیدن به خانه خدا انتخاب 

می کردند، می آید:
راه دريايي ايرانيان

از دیر ب��از حجاج ایراني از 
راه دریایي نی��ز براي رفتن به 
این  اس��تفاده مي كردند.  حج 
مس��یر، از طریق بن��ادر خلیج 
ف��ارس از بص��ره تا بوش��هر به 
س��مت دریاي عمان و از آنجا 
در اقیان��وس هن��د به س��مت 
س��واحل ع��دن و ب��ا گ��ذر از 
دماغ��ه امید نی��ك و رفتن به 
دریاي سرخ و رسیدن به جده 
بود. ای��ن راه بخصوص پس از 
به راه افتادن كشتي هاي بخار 
و آم��دن كش��تیهاي كمپان��ي 
ه��اي فرنگ��ي به ای��ن مناطق 
جدي تر ش��د. به طور معمول 
یا  ایران  مناطق جنوبي  حجاج 
به بندر بوش��هر رفته و از آنجا 
عازم مي ش��دند یا ب��ه عتبات 
رفته از آنجا به س��مت جنوب 
عراق رفته از طریق بصره وارد 
خلیج فارس شده و این مسیر 
طوالني را طي م��ي كردند. با 
رایج ش��دن استفاده از این راه 
راه جبل  از  اس��تفاده  دریایي، 

بس��یار كم و كمتر ش��د.
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ضرورت های سفر
شایسته است مسافر برخی از نیازمندی های خود را همراه بردارد تا هنگام نیاز از آن بهره گیرد. 

مرحوم مجلسی نقل می کند »رسول خدا )ص( هرگاه به مسافرت می رفت، شانه، مسواک و 
سرمه دان با خود برمی داشت. )بحاراالنوار، ج 73، ص 235(. با توجه به این حدیث و احادیث 

مشابه دیگر، می توان به خوبی دریافت که پیروان پیامبر اکرم )ص(، باید در مسافرت ابزار و 
وسایلی که آنان را در منظم و آراسته بودن و نیز نظم و ترتیب یاری می دهد، همراه بردارند و 

از نامنظم و آشفته بودن سر و صورت و وضعیت ظاهری خود اجتناب ورزند.  



z a e r n e w s . i r
امام باقر)ع( فرمودند:

كس��ی كه در مّكه بخوابد، همچون كس��ی است كه در 
شهرهای دیگر به تهّجد و شب زنده داری پردازد.

هزینه هاي سفر معنوي حج در پنج كشور
افزای��ش هزینه ه��اي عزیم��ت به عربس��تان 
س��عودي در موس��م حج بازتاب هاي متفاوتي 
میان زائران كشورمان كه توفیق تشرف به سفر 
معنوي حج در موس��م حج 92 را داشته اند در 
پي داش��ت. تحریریه »زائر« گزارشي از هزینه 
این سفر براي زائران چند كشور اعم از تركیه، 
مصر، تاجیكس��تان و زیمباب��وه را در ادامه در 

اختیار زائران عزیز قرار مي دهد:    

w حجاج تركیه؛ حداقل 4 هزار و ۶۰۰ دالر
هزین��ه حج 15 روزه و بدون ش��ام و ناهار 
براي زائران ترکیه در حج امس��ال برابر 4 هزار 

و 6۰۰ دالر برآورد شده است.

w حجاج تاجیك؛ بیش از 3 هزار و 5۰۰ دالر
كمیته امور دیني تاجیكستان نرخ سفر حج 
تمتع امسال براي زائران این كشور را معادل 11 
میلی��ون و 375 هزار تومان ب��راي هر زائر اعالم 
كرد. كمیته حج این كش��ور اعالم كرده است: با 
توجه به سنگیني هزینه حج در این كشور میزان 

زائران كاهش چشمگیري یافته است.

w حجاج زیمبابوه؛ 9 هزار دالر
هزینه های حج براي زائران كشور زیمبابوه 

نیز به این ترتیب اعالم شده است:
1- هزین��ه بلیط رفت و برگش��ت در مس��یر 
زیمبابوه – عربستان سعودی به همراه هزینه ویزا 
و ایاب و ذهاب مراسم حج معادل یك هزار و 2۰۰ 

دالر آمریکا.
 2- هزین��ه اقامت در مکه و مدینه )درجه 2( در 
مجموع به مدت سه هفته برابر 36۰۰۰ رند آفریقای 

جنوبی)معادل 36۰۰ دالر آمریكا(.
3- هزینه اقام��ت در مکه و مدینه )درجه 
1( در مجموع ب��ه مبلغ 41۰۰۰ رند آفریقای 

جنوبی )معادل 41۰۰ دالر آمریكا(.

w حج�اج ایراني؛ 3 هزار و 75۰ تا 4 
هزار و 5۰۰ دالر

هزین��ه اع��زام به ح��ج تمتع كه در س��ال 
1391 حداقل 4 میلی��ون و 5۰۰ هزار تومان 
و حداكثر 6 میلیون تومان بود براي س��ال 92 
با 2 برابر افزایش ب��ه حداقل 9 و حداكثر 12 
میلیون و 6۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

غالمرضا رضایي، معاون س��ازمان حج و زیارت 
در ای��ن باره گفت: در س��ال 92 هیچ تغییري 
در هزینه هایي چون مسكن، تداركات و تغذیه 
نس��بت به گذشته نداش��ته ایم اما آنچه باعث 
افزایش نرخ اعزام ش��ده است افزایش بیش از 
2 براب��ري قیمت ارز، با توجه به تعلق نگرفتن 
ارز مرجع به سازمان حج و زیارت بوده است.
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از موسي بن جعفر )علیهما السالم( نقل شده است: 
»اگر یکي از مردان شما قصد مسافرت کرد، هنگام 
خ��روج از منزل و روبه س��متي که به قصد آن در 
حرکت است بایستد و سوره حمد را در چهار سوي 
خود بخواند و همچنین معوذتین )یعني سوره هاي 
فلق و ناس( و قل هواهلل احد و آیه الکرس��ي را در 

پیش رو و سمت راست و پشت سر بخواند.
و سپس بگوید:

»َاللَُّهمَّ اْحَفْظِني َواْحَفْظ َما َمِعي َوَسلِّْمِني 
َوَسلِّْم َما َمِعي َوبَلِّْغِني َوبَلِّْغ َما َمِعي ِبَبالِغَک 

اْلَحَسِن اْلَجِميِل «.
»بارخدای��ا ! مرا و هرچه همراه من اس��ت را 
نگهدار و من و هرچه با من اس��ت را س��الم بدار 
و من و هرچه با من اس��ت را به مقصد برسان به 

گونه اي شایسته و زیبا.«
]آن گاه[ خداوند او را با آن چه همراه خود دارد 
محفوظ داش��ته و به سالمت به مقصد مي رساند . 
آیا ندیده اي که مرد ]مسافر[ خود مصون و سالم 
مي ماند ، لیک��ن آن چه همراه خود دارد محفوظ 

نمانده و سالم به مقصد نمي رسد؟
در حدیث دیگري امام صادق )علیه الس��الم( 

فرمود:
»هرکس هن��گام بیرون رفت��ن از خانه ، ده 
مرتبه س��وره »ُق�ل ُهَو اهلُل َاَح�د« )توحید( را 
بخواند ، پیوسته در پناه و حمایت خداوند است 

تا به خانه برگردد«. 
ابوحمزه ثمالي نیز گفت :

هرگاه امام باقر )علیه السالم( از خانه بیرون 
مي رفت مي فرمود :

ْلُت ال  »ِبْس�ِم اهللَِّ َخَرْجُت َوَعَلي اهللَِّ َتَوکَّ
 » َة ِإاّل ِباهللَّ َحْوَل َوال ُقوَّ

»ب��ه نام خدا خارج ش��دم وب��ر او توکل 
ک��ردم، هیچ توانایي و نیرویي نیس��ت جز به 

نیروي خدا.«
امیر مؤمن��ان عل��ي )علیه الس��الم( هنگام 
بیرون رفتن از خانه براي مس��افرت، این دعا را 

مي خواند:
�َفِر  »َاللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَک ِمْن َوْعَثاِء السَّ
َوَکآَب�ِة اْلُمْنَقَلِب َوُس�وِء اْلَمْنَظ�ِر ِفي االَْْهِل 

اِحُب ِفي  َواْلَم�اِل َواْلَوَل�ِد اللَُّه�مَّ َأْن�َت الصَّ
َفِر َوَأْنَت اْلَخِليَفُة ِفي االَْْهِل َوال َيْجَمُعُهَما  السَّ
َغْيُرَک الَِنَّ اْلُمْس�َتْخَلَف الَيُکوُن ُمْسَتْصَحبًا 

َواْلُمْسَتْصَحُب ال َيُکوُن ُمْسَتْخَلفًا« 
» بارخدایا ! به تو پناه مي برم از سختي هاي 
سفر و اندوهناک برگشتن و بدنگري )مردم( در 
ج��ان و خانواده و مال و فرزن��دم ؛ بارخدایا ! تو 
در سفر همراه مني و جانشین من در خانواده ام 
و جز تو کس��ي نیس��ت که بتوان��د میان این دو 
جمع کند )و در سفر همراه و در وطن جانشین 
باشد( زیرا آن که بازمانده و )در وطن( جانشین 
در خانواده باشد )در سفر( همراه و رفیق نیست 
و آن که رفیق س��فر اس��ت جانشین در خانواده 

نیست.«
پیمودن راه و طي مسیر در زمین و آسمان، 
هم��راه با فراز و نش��یب و اوج و فرود اس��ت، 
اتومبیل وقتي به مناطق کوهس��تاني مي رسد، 
جاده هاي پرپیچ و خم کوهستان را طي کرده 
باال مي رود و پس از رس��یدن به قله س��رازیر 
مي ش��ود، هواپیما از باند فرودگاه برمي خیزد، 
اوج مي گی��رد و با رس��یدن به مقص��د فاصله 
خ��ود را با زمین کم کرده، در فرودگاِه مقصد، 
به زمین مي نشیند، مس��افِر خانه خدا سزاوار 
اس��ت که در تمام��ي این مراحل ب��ه یاد خدا 
ب��وده، زیر لب زمزمه عاش��قانه با خدا داش��ته 

باش��د .
رسول خدا )صّلي اهلل علیه وآله( هر زمان در 
مس��یري باال مي رفت »اهلل اکب��ر« و آن گاه که 

فرود مي آمد »سبحان اهلل« مي گفت. 

دعا قبل از سفر 
از خداوند چه 

بخواهيم



امام صادق )ع( فرمودند:
 هیچ كس با آرامش وارد مكه نمی شود، مگر آن كه آمرزیده شود.

 گفتم: آرامش و سكینه چیست؟ فرمود: »اینكه تواضع كند«.

رهبر معظم  انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه یکی 
از لوازم حج واقعی، رفتار برادرانه ی مس��لمانان در 
عرصه این فریضه بزرگ اس��ت، افزودند: دوری از 
ج��دال در ایام حج که در قرآن کریم بر آن تأکید 
ش��ده به معنای جدال نداش��تن برادران دینی و 
مسلمان با یکدیگر اس��ت که هم شامل پرهیز از 

جدال زبانی و هم پرهیز از تنافر قلبی می شود.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان 
کردند: متأس��فانه برخی کج فهم ها، با تفس��یر 
غلط از جدال نداشتن در ایام حج، تالش دارند 
تا فلس��فه برگزاری مراسم برائت از مشرکین را 

زیرا س��ؤال  ببرند در حالی که جدال با شرک و 
کفر، از اساسی ترین دستورات اسالم است.

ایش��ان مسلمانان را به هوش��یاری در قبال 
نقش��ه بدخواه��ان ب��رای ایج��اد اختالف ه��ا و 
درگیری ه��ای مذهب��ی فراخواندن��د و تأکی��د 
کردند: دش��منان امت اس��المی بخوبی متوجه 
ش��ده اند ک��ه درگیری مذاهب اس��المی به نفع 
رژی��م غاصب صهیونیس��تی اس��ت و بر همین 
اس��اس با راه اندازی گروه ه��ای تکفیری از یک 
طرف و با ایجاد رس��انه های به ظاهر اسالمی و 
حتی ش��یعی برای دامن زدن ب��ه اختالفات از 

طرف دیگر، بدنبال درگیر کردن مس��لمانان با 
یکدیگر هس��تند.

رهبر انقالب اسالمی افزودند: بزرگان تشیع 
اع��م از ام��ام)ره( و دیگ��ران هم��واره بر حفظ 
اتحاد امت اس��المی تأکید کرده اند، بنابراین آن 
تش��یعی که با هدف دامن زدن به اختالفات، از 
رسانه هایی که در لندن و امریکا هستند، تبلیغ 

می شود، در مسیر شیعه واقعی نیست.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای یک��ی دیگر از 
نقاط قوت ح��ج را که زمینه س��از اقتدار بیش 
از پیش آن می ش��ود، تبادل فرهنگ اس��المی 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار کارگزاران حج تاکید فرمودند:

یکی از نقاط قوت حج تبادل فرهنگ اسالم ناب است
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حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر انقالب اسالمی چهارشنبه در دیدار کارگزاران حج امسال، حج را مایه اقتدار سیاسی، 
فرهنگی و معنوی جامعه اسالمی دانستند و با اشاره به شرایط کنونی جهان اسالم و منطقه و تالش بدخواهان برای ایجاد 

درگیری میان مسلمانان به بهانه اختالف های مذهبی و همچنین تهدیدها و آتش افروزی های سلطه گران گفتند: امیدواریم 
رویکرد جدید امریکا در قبال سوریه، جدی و بدور از فریب، و برگشت واقعی از رویکرد خودسرانه و غلط چند هفته اخیر باشد.



امام صادق )ع( فرمودند:
در این مس��جد نماز و دعا زیاد بخوانید. آگاه باش��ید، كه برای هر بنده، روزی ای اس��ت كه به س��وی او س��وق 

داده می شود.

ناب میان مس��لمانان و اطالع از واقعیات و 
پیشرفت های جوامع اس��المی، در ایام حج 
دانس��تند و گفتند: با توجه به حجم بسیار 
باال و غیرقابل تصور رس��انه های معاند نظام 
اس��المی، یک��ی از وظای��ف زائ��ران ایرانی، 
معرف��ی و شناس��اندن چهره واقعی اس��الم 
و ش��یعه و حقای��ق و پیش��رفت های نظام 

اسالمی، از طریق زبان و عمل خود است.
ایش��ان ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه تقوی��ت 
معنوی��ت یکی دیگ��ر از محوره��ای اصلی 
ح��ج واقع��ی اس��ت، خاطرنش��ان کردند: 
ایم��ان قوی، توکل بر خدا و حس��ن ظن به 
وع��ده الهی که الزمه عب��ور از گذرگاه های 
دش��وار و نهراس��یدن از هیمن��ه ظاه��ری 
 قدرت ها هس��تند، در حج بدس��ت می آید.
رهب��ر انقالب اس��المی ب��ا اش��اره به آتش 
افروزی دشمنان امت اسالمی در پاکستان، 
افغانستان، عراق، س��وریه و بحرین به بهانه 
ش��یعه و سنی و کشته ش��دن صدها انسان 
بیگناه، گفتن��د: س��لطه گران و ابرقدرت ها 

بوی��ژه آمری��کا ب��رای رس��یدن ب��ه منافع 
نامش��روع خود از ویران کردن کش��ورها و 

کشتن انسان ها هیچ ابایی ندارند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای به تحوالت 
س��وریه و تهدیده��ای چن��د هفت��ه اخیر 
اف��روزی در  ب��رای جن��گ  آمریکایی ه��ا 
منطقه، اش��اره کردند و افزودند: آنها برای 
منافع ملی ادعایی خود که در واقع منافع 
ب��زرگ  س��رمایه داران  و  صهیونیس��ت ها 
اس��ت، حت��ی حاضر ب��ه آتش اف��روزی و 
پایمال کردن منافع کش��ورها و ملت های 

دیگر هس��تند.
ایش��ان ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه امیدواریم 
رویکرد جدید آمریکا در قبال سوریه، جدی 
و به دور از بازی سیاس��ی باشد، خاطرنشان 
کردند: اگر چنین باشد، به معنای بازگشت 
آمری��کا از رویکرد خودس��رانه و غلط چند 

هفته اخیر است.
رهب��ر انقالب اس��المی تأکی��د کردند: 
و  دق��ت  ب��ا  ای��ران  اس��المی  جمه��وری 

 هوشیاری حوادث منطقه را دنبال می کند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای افزودن��د: ما 
به عن��وان یک ملت ب��زرگ در این منطقه 
حس��اس، باید با نگاه درست و با استفاده از 
اقتدار اسالمی، اهداف واال و انسانی خود را 
که مبتنی بر اس��الم اس��ت، در معرض دید 
همگان قرار دهیم و بش��ریت را به دستاورِد 

حرکت براساس اسالم، دعوت کنیم.
ایشان خاطرنشان کردند: دستاورِد حرکت 
براس��اس اسالم، س��اخت اقتدار درونی ملت 
اس��ت که با ایمان راس��خ، اتحاد آحاد مردم، 
عملک��رد صحیح مس��ئوالن، همدلی مردم و 

مسئوالن و توکل بر خدا به دست می آید.
رهبر انقالب اس��المی، عق��ل، معنویت، 
توکل، حرکت و عمل را پنج عنصر اساس��ی 
برای س��اخت اقت��دار درونی برش��مردند و 
افزودند: حرکت نظام اسالمی در این مسیر 
و اقت��دار روز اف��زون آن، قطعًا بر ش��رایط 
منطقه تأثیرگ��ذار خواهد بود، همانگونه که 

تاکنون بوده است.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار کارگزاران حج تاکید فرمودند:

یکی از نقاط قوت حج تبادل فرهنگ اسالم ناب است
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دوري از 
جدال در 

ایام حج كه 
در قرآن 

كریم بر آن 
تأكید شده به 
معناي جدال 

نداشتن 
برادران 
دیني و 

مسلمان با 
یكدیگر است 
كه هم شامل 

پرهیز از 
جدال زباني 
و هم پرهیز 

از تنافر قلبي 
مي شود.



امام سّجاد  )ع( فرمودند: 
ح��ق ح��ج آن اس��ت كه بدانی ح��ج ، درآمدن به آس��تان اله��ی و گریز از 
گناهانت به سوی اوست و پذیرش توبه و ادای تكلیفی كه خداوند بر تو 

واجب ساخته ، بواسطه آن است .

در کوی یار

در وادی زیارت
از  پیش  بح��ث »زی��ارت«  در 
آنکه اس��تدالل ش��ود که چرا 
باید رف��ت و رفتن ب��ه زیارت 
را چ��ه س��ود؟ اگ��ر ش��ناختي 
محبت آور، نس��بت به صاحبان 
»م��زار« باش��د، جای��ي ب��راي 
ای��ن س��ؤال و اس��تدالل باقي 

نمي گذارد.
در زیارت، بیش از فلس��فه و 
برهان، عش��ق و ش��ور و محبت 

نهفته است.
»عق��ل«،  آنک��ه  از  بی��ش 
محاسبه کرده و دریابد که چرا؟ 
»دل«، فرم��ان داده و زائر را به 

مزار رسانده است.
وادي زی��ارت، بیش و پیش 
و  معق��والت  وادي  آنک��ه  از 
محاس��بات عقلي باش��د، وادِي 

دل و جذبة درون است.
و  ن��د  بدا اگ��ر  ئ��ر،  زا
زیارت  م��ورد  بشناس��د ک��ه 
دیگ��ر   . »کیس��ت؟«.
»کجاس��ت؟«..  نمي پرس��د: 
ب��ه راه مي افت��د و همچ��ون 
خض��ر، به دنب��اِل آب حیات، 
و همچون موس��ي)ع( در پِي 
مي گردد  روان  صالح«  »عبد 
به��ره  بیاب��د و  ت��ا برس��د و 

برگیرد و کامیاب ش��ود.
»زی��ارت«، از ای��ن مقول��ه 
است، پیوند قلبي است، محبت 

و عالقه است.
ا به پیمودن  ئر ر ا آنچ��ه ز
ه ه��ا و ط��ي مس��افت ها و  را
و  بادیه  بی��م  و  س��فر  رن��ج 
خطر  و  خ��وف  ز  ا اس��تقبال 
دروني  کش��ش  رد،  مي دا وا 
گر  وس��ت. و ا و عالقة قلبي ا
عش��ق آمد، خس��تگي رخت 
در  محبت  گر  ا مي بن��دد   بر 
ري  مت��وا م��الل،  ب��ود،  ر  کا

مي ش��ود.
آنچ��ه در راه طلب خس��ته 

نگردد هرگز
پ��اي پر آبل��ه و بادیه پیماي 

من است 
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تع��داد زائران ایراني كه در س��ال 1392 ب��ه حج تمتع 
مش��رف مي ش��وند به همراه آمارهایي از تركیب س��ني 
و جنس��ي و وضعی��ت تأهل آنها در جدول آمده اس��ت. 
تع��داد زائران مدینه قبل، تعداد ایس��تگاه هاي پروازي و 
پروازهای��ي كه عملیات انتقال زائ��ران بیت اهلل الحرام به 

س��رزمین وحي را انجام مي دهن��د و همچنین آمارهایي 
از كادر پزش��كي و ظرفیت دارویي كه مس��ائل بهداشتي 
و درماني زائران حرمین ش��ریفین در موس��م حج 92 را 
پش��تیباني مي كنند نیز در این ن��گاه آماري مورد توجه 

قرار گرفته اند.  

20 آمار از حج 92 

زمانرویدادردیف

23 شهریور ماه 1392زمان اعزام اولین گروه زائران به سرزمین وحی1

28 مهر ماه 1392زمان اولین پرواز برگشت زائران ایراني حج 292

18 آبان ماه 92زمان بازگشت آخرین گروه از حجاج ایراني به ایران3

از ظهر روز نهم ذی الحّجه تا غروبوقوف حج گزاران در عرفات4

شب دهم ذی الحّجه تا طلوع خورشیدوقوف حجاج در مشعرالحرام5

روز عید قربان )روز دهم ذی الحّجه(زدن ریگ به َجَمرۀ عقبه )رمی(6

شب یازدهم ذی الحّجهبیتوته در منی7

روز یازدهم ذی الحّجهزدن ریگ )رمی( به جمرات سه گانه8

شب دوازدهم ذی الحّجهبیتوته در منی9

روز دوازدهم ذی الحّجهزدن ریگ )رمی( به جمرات سه گانه10

آمارموضوعردیف

64 هزار زائرتعداد زائران ایراني در حج 192

31294 زائر ) 51.67 درصد كل زائران(تعداد زائران زن2

10385 زائر )17.5 درصد كل زائران(تعداد زائران باالي 65 سال3

16371 زائر )27.03 درصد كل زائران(تعداد زائران بین 56 تا 65 سال4

20465 زائر )33.79 درصد كل زائران(تعداد زائران بین 46 تا 55 سال5

13348 زائر )22.03 درصد كل زائران(تعداد زائران كمتر از 46 سال6

12 زائر )0.02 درصد كل زائران(تعداد زائران كمتر از 15 سال7

57884 زائر )95.57 درصد كل زائران(تعداد زائران متأهل8

499 کاروانتعداد كاروان هاي زائران ایراني در حج 992

250 کاروانتعداد كاروان هاي زائران ایراني مدینه قبل در حج 1092

30201 زائر )49.86 درصد كل زائران(تعداد زائران مدینه قبل11

17 ایستگاه پروازیتعداد ایستگاه هاي پروازي كه عملیات اعزام زائران حج 92 را انجام مي دهند12

190 پروازتعداد پروازهایي كه براي اعزام زائران حج 92 از ایران به عربستان صورت مي گیرد13

حدود 20 هزار زائرتعداد زائراني كه از ایستگاه پروازي تهران به عربستان اعزام مي شوند14

هر 260 تا 300 زائر یک پزشکسرانه برخورداري زائران حج 92 از پزشك15

120 تن دارومیزان دارویي كه براي پشتیباني درماني زائران حج 92 به عربستان ارسال شده است16

86 مجموعه پزشكیتعداد مجموعه هاي پزشكي كه خدمات پزشكی را به زائران حج 92 ارائه مي كنند17

500 نفر از همه رشته های پزشكی، پرستاری و ..تعداد اعضاي كادر بهداشت و درمان هالل احمر در موسم حج 1892

19
تعداد اعضاي كادر بهداشت و درمان هالل احمر كه در قالب مجموعه هاي پزشكي 

280 نفرخدمت رساني مي كنند

20
تعداد اعضاي كادر بهداشت و درمان هالل احمر كه در قالب بیمارستان های مركز پزشكي حج 

220 نفرخدمت رساني مي كنند

10 زمان مهم براي زائران حج 92
تقویمي از مهمترین زمان هایي كه بیش از 6۰ هزار زائر بیت اهلل الحرام كه در موس��م حج 92 عازم س��رزمین وحي 
مي ش��وند در جدول آمده اس��ت. زمان اعزام و بازگشت اولین گروه زائران حرمین شریفین در موسم حج 92 و برخي 

زمان هاي مهم در ایام تشریق در جدول آمده است:



z a e r n e w s . i r

ورود داروهای آرامبخش، کدئين دار 
و مخدر به عربستان ممنوع

پزش��ک معتمد مرکز پزشکی حج و زیارت 
ک��ه در ایام عمره اخیر ب��ه عنوان نماینده مركز 
پزشكي حج و زیارت در مدینه منوره در خدمت 
زائران ایرانی بود، به زائراني كه دچار بیماري هاي 
مزم��ن هس��تند و داروهاي تخصص��ي و فوق 
تخصصي خارج��ي مصرف مي كنن��د یادآوري 
كرد كه داروهاي خود را همراه با گواهي پزشك 
داراي سابقه همكاري با مجموعه حج و زیارت به 

همراه داشته باشند.
به گزارش خبرنگار زائر، در میان زائراني كه 
وارد كش��ور عربستان مي شوند، هستند كساني 
كه سال هاس��ت به بیم��اري مزمن مبتال بوده و 
داروهاي تخصصي و فوق تخصصي كه خارجي 
هم هستند مصرف مي كنند اما پیش از سفر از 
س��وي برخي افراد كم اطالع این دلهره در آنها 
ایجاد مي شود كه اگر داروهاي شان را همراه خود 
به عربستان بیاورند ممكن است در فرودگاه در 

هنگام ورود به این كشور دچار مشكل شوند.
دکتر امین رضا طباطبایی، معاون آموزشی 
و پژوهش��ی مرکز پزش��کی حج و زی��ارت با 
بی��ان اینکه "همراه داش��تن داروهای مصرفی 
و ض��روری در عربس��تان برای زائ��ران منعی 
ندارد"، خیال زائ��ران را برای به همراه آوردن 
داروهایش��ان راحت می کند اما تاکید دارد که 
"فقط ورود س��ه قلم داروی کدئین دار، مخدر 
و آرامبخش به کشور عربستان ممنوع است."

دكتر محمدعلي جباري، پزش��ک معتمد 
مرکز پزش��کی حج و زیارت که دارای س��ابقه 
همکاری با این مرکز در زمینه خدمت رسانی 
به زائران حرمین شریفین است، نیز در گفتگو 
با زائر در این باره گفت: مركز پزش��كي حج و 
زیارت از نظر دارو و تجهیزات هیچ كمبودي 
ن��دارد اما موضوعي ك��ه درباره داروي مورد 
نیاز زائ��ران مقداري دغدغ��ه ایجاد مي كند 
و بعض��ًا به مش��كل برمي خوریم این اس��ت 
ك��ه الزامًا همان داروهایي ك��ه زائران مبتال 
ب��ه بیماري هاي مزمن چندین س��ال اس��ت 

اس��تفاده مي كنند را نداریم.
وي خاطرنشان كرد: كلیه داروهاي موجود 
در مركز پزشكي حج، داروهای ایراني است و 
آوردن كل اقالم دارویي به عربس��تان برایمان 
دشوار اس��ت. بنابراین زائران بدانند که مراكز 
درماني زیرمجموعه مركز پزشكي حج، داروي 

خارجي ندارند.
نماینده مركز پزش��كي ح��ج تصریح كرد: 
زائري كه 2۰ س��ال اس��ت دیابت، فشار خون 
ی��ا مش��كل قلب��ي دارد یك س��ري داروهاي 
تخصص��ي و فوق تخصصي مصرف مي كند كه 

در موسم در اختیارمان نیست.

اعتیاد در 
کشور عربستان 
جرم است و 
اگر از زائری 
به هر میزان 
مواد مخدر 
کشف شود 
با وی طبق 
مقررات خود 
� که البته 
سخت  گیرانه 
 است - عمل 
خواهند
 کرد

پيامبر خدا )ص( فرمودند:
خدایا! حج گزار و كسی را كه حج گزار برای او آمرزش 
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w زائران محترم به موقع جهت انجام معاینات و تشکیل پرونده سالمت خود اقدام 
و در معاین��ات قبل از اعزام، کلیه مش��کالت و بیماری های خود را به صورت کامل و 
صادقانه با پزش��ک در میان بگذارند زیرا ع��دم ارائه اطالعات کافی و صحیح می تواند 

منجر به عواقب بسیار خطیر و بعضًا جبران ناپذیر در طول سفر شود.
w در صورتی  که پزش��ک کاروان، استطاعت جس��می یا روانی زائر را تایید نکند، 
زائر برای تش��رف اصرار نکند زیرا تش��رف بدون تأیید سالمت، موجب خطرات جانی، 
بس��تری شدن طوالنی مدت در بیمارس��تان، عدم موفقیت به انجام اعمال، بازگشت 

قبل از شروع اعمال به ایران و ... می شود.
w تزریق واکسن مننژیت برای کلیه زائران اجباری است و تزریق واکسن آنفلوآنزا، 
پنوموواک��س و دیگ��ر واکس��ن ها با توجه به ش��رایط زائران و با نظر پزش��ک کاروان 
صورت می گیرد. زائران باید در این خصوص از پزشکان کاروان سئوال کنند. همچنین 
واکسن باید حداقل 1۰ روز قبل از عزیمت تلقیح شده و کارت زرد رنگ آن در هنگام 

ورود به عربستان در دسترس زائران باشد.
w خانم ها به پزش��ک متخصص زنان مراجع��ه و از نظر تنظیم عادت ماهانه، خود 

را آماده کنند.
w زائ��ر خ��ود را در زمینه های مختلف زندگی نظیر پیاده روی، آماده ش��دن برای 

زندگی جمعی، استفاده از توالت فرنگی و مانند آن آماده کند.
w  زائر اگر دچار مش��کل جس��می )مانند مشکل دندان( است باید قبل از سفر به 

درمان آن بپردازد تا در سفر دچار مشکل نشود.
w زائران محترمی که علی رغم ابتال به بیماری خاصی مانند بیماری قند، فش��ار 
خون، صرع، س��ابقه سکته قلبی، سابقه بیماری ش��دید روانی و ... از طرف پزشک یا 
کمیس��یون های پزش��کی قبول اعالم شده اند، حتما س��وابق پزشکی خود را به طور 

کامل به اطالع پزشک کاروان رسانده و همراه خود داشته باشند.
w در زمان حرکت به طرف کشور عربستان به همراه خود موادغذایی نظیر مرغ، کتلت، 

همبرگر، غذاهای سس دار و  مواد غذایی و خوراکی فاسد شدنی نداشته باشید.
w اعتیاد در کشور عربستان جرم است و اگر از زائری به هر میزان مواد مخدر کشف شود 
با وی طبق مقررات خود عمل خواهند کرد. متأسفانه برخی از زائران به دلیل عدم توجه به این 

موضوع در بدو ورود و دستگیری به زندان منتقل می شوند و از اعمال خود باز می مانند.
w در بس��یاری از مواقع، فرد دچار عوارض قطع ماده مخدر می ش��ود و از پزشک 
کاروان یا مرکز پزش��کی مطالبه دارو می کند. این افراد باید توجه کنند که پزش��ک 
کاروان یا مرکز پزشکی حج، برای این مورد دارویی در اختیار ندارد. لذا اکیداً توصیه 
می ش��ود که افراد معتاد بدون ترک اعتیاد عازم این س��فر دسته جمعی نشوند. چون 

مشکالت بسیار جدی گربیان گیر آنها خواهد شد.

قبل از سفر 
توجه کنيد

"مرکز پزشکی حج" که در حین موسم حج خدمات بی  وقفه ای به حجاج ارائه 
می کند، قبل از سفر حج نیز زائران بیت اهلل الحرام را به رعایت و توجه برخی 

مسائل بهداشتی و پزشکی دعوت کرده است که توجه به این نکات، قبل از 
عزیمت به کشور عربستان حائز اهمیت است.



امام صادق  )ع( فرمودند:
كس��ی كه ب��ا اخالص و به خاطر خ��دا حج كند و قصد ریا و ش��هرت طلبی 

نداشته باشد ، حتما خدا او را می آمرزد .

پایگاه رسمی شرکت ارتباطات سیار ایران اطالعاتی 
درباره هزینه مکالمه زائران با سیم کارت همراه اول، 
هزینه دریافت پیامک و ... را به اطالع زائران حرمین 
ش��ریفین که در آس��تانه اعزام به س��رزمین وحی 
هستند، رس��انده که بر اساس این اطالعات، روشن 
نمودن گوشی تلفن همراه در کشور عربستان رایگان 
اس��ت و هزینه ای در بر ن��دارد و همچنین دریافت 
پیامک نیز رایگان است. بر طبق این گزارش، دالالن 
س��یم کارت های عربی با نش��ر ش��ایعاتی همچون 
»روشن نمودن تلفن همراه در کشور عربستان دارای 
هزینه می باشد«، در فرودگاه های کشورمان اقدام به 
فروش س��یم کارت عربی می نمایند. همچنین آنها 
حتی برای مقاصد س��ودجویانه خود تعرفه مکالمه 
سیم کارت های همراه اول را بعضًا به دروغ  بیش از 

میزان واقعی آن اعالم می کنند. 

w قیمت ها را مقایسه کنید

ام��کان انتقال ش��ارژ از ایران ب��رای زائرین از 
طریق سایت همراه اول و نیز انتقال شارژ از سیم 
کارت های دائمی به اعتباری از مزایای اس��تفاده 
از س��یم کارت های اعتباری همراه اول در کشور 
عربس��تان اس��ت. از س��ویی دیگر تعرفه تماس با 
ایران س��یم کارت همراه اول، کمتر از تعرفه سیم 
کارت های عربی بوده و برای بستگان  زائر )تماس 
گیرنده( به اندازه مکالمه شهری محاسبه می شود. 
اما در صورت اس��تفاده از س��یم کارت های عربی 
عالوه بر مش��کالت تغییر ش��ماره و بال اس��تفاده 
بودن آن بعد از س��فر؛ مش��کالت تهی��ه ارز برای 
خری��د کارت ش��ارژ را ب��ه همراه داش��ته و برای 
بس��تگان زائر، هزینه مکالمه بین الملل )هر دقیقه 
7۰۰ تومان( به مقصد عربستان محاسبه می شود.

w هزینه های رومینگ همراه اول

بر طبق این گزارش، پایگاه رسمی شرکت ارتباطات 
س��یار ایران خطاب به زائران حرمین شریفین که در 

آستانه اعزام به سرزمین وحی هستند، تاکید کرد: 
w هزین��ه مکالمات به دقیقه رن��د می گردد؛ 

بنابراین دقایق مکالمات خود را کامل نمایید.
w روش��ن نمودن گوشی تلفن همراه در کشور 

عربستان رایگان است و هزینه ای در بر ندارد.
w دریافت پیامک نیز رایگان است.

w با توجه به نوسانات نرخ ارز امکان بازنگری 
در قیمت ها نیز وجود دارد.

w درباره رومینگ اعتباری
رومینگ اعتباری هم��راه اول هم اکنون در 27 
کش��ور و از طری��ق 43 اپراتور قابل اس��تفاده و قرار 
داده��ای جدید دیگ��ری نیز در حال انعقاد اس��ت. 
از مزایای مهم اس��تفاده از سیم کارت های اعتباری 
امکان کنترل هزینه آن ب��ا توجه به اطالع از میزان 
ش��ارژ سیم کارت می باشد که در صورت اتمام شارژ 
تلفن همراه نیز امکان انتقال ش��ارژ از ایران توس��ط 
بس��تگان وجود دارد. این امر در سفرهای زیارتی به 
عراق و عربستان برای زائرانی که به دلیل کهولت سن 
توانایی تهیه شارژ و یا وارد نمودن کدهای فعال سازی 

در گوشی خود را ندارند بسیار حائز اهمیت است.

w یک نکته برای بستگان زائران ... 
بستگان زائران که از ایران با آنها تماس می گیرند 
ب��ا مکالمات بین الملل س��ر و کار دارن��د. مکالمات 
بین الملل )خارجه( به تماس های صادره از ایران که 
به مقصد آن )مخاطب( ش��ماره تلفن ثابت یا همراه 
کشور دیگری باشد، مکالمه بین الملل یا خارجه گفته 
می شود که به هزینه مکالمات بین الملل، هزینه یک 
دقیقه مکالمه شهری مطابق جدول مکالمات شهری 

افزوده می شود.

امکان انتقال 
شارژ از 

ایران برای 
زائرین از 

طریق سایت 
همراه اول 
و نیز انتقال 

شارژ از سیم 
کارت های 

دائمی به 
اعتباری 

از مزایای 
استفاده از سیم 

کارت های 
اعتباری همراه 
اول در کشور 
عربستان است.

خبر

مشروح نشست خبری 
نماینده ولي فقيه در امور 

حج و زیارت و رئيس 
سازمان حج و زیارت در 

آستانه موسم حج 92
نماینده ولي فقی��ه در امور حج 
بازپ��س دادن دو  از  زی��ارت  و 
میلی��ون تومان وج��ه دریافتي 
از زائ��ران حج تمت��ع خبر داد 
و گف��ت: 9۰۰ ه��زار توم��ان را 
س��ازمان ح��ج و زی��ارت و یك 
میلی��ون و 1۰۰ ه��زار تومان را 

بانك ملي بازپس مي دهد.
در آستانه آغاز اعزام زائران حج 
تمتع س��ال 92 عصر یك شنبه 17 
شهریور ماه حجت االسالم والمسلمین 
سید علي قاضي عسكر، نماینده ولي 
فقیه در امور حج و زیارت و س��عید 
اوحدي، رئیس سازمان حج و زیارت 
با حض��ور در جمع خبرن��گاران به 
سؤال هاي آنها در خصوص عملیات 

حج سال جاري پاسخ گفتند.
w بازگرداندن دو ميليون 

تومان به زائران حج تمتع
حجت االس��الم والمس��لمین 
قاضي عسكر در این نشست خبری 
در پاسخ به سؤالي در خصوص وجه 
بازپرداختي به حجاج، اعالم كرد: در 
پي اعالم هزینه حج تمتع به جامعه 
شوك وارد و برخي از مردم به دلیل 
مش��كل مالي نتوانستند ثبت  نام 
ك��رده عازم حج ش��وند كه مقام 
معظم رهبري نیز در این خصوص 
اظه��ار نگراني كرده و خواس��تار 

پیگیري این مسئله شدند.
وي ادامه داد: پس از بررس��ي 
كمیت��ه كارشناس��ي در خصوص 
هزینه حج، از محل صرفه جویي هاي 
انجام شده مقرر شد سازمان حج و 
زیارت 9۰۰ ه��زار تومان به زائران 
بازپ��س دهد كه دس��تور این كار 
امروز از سوي رئیس سازمان حج و 
زیارت داده شده و از فردا این وجوه 

به حساب زائران واریز مي شود.
بر طبق این گزارش، س��عید 
اوح��دي، رئیس س��ازمان حج و 
زی��ارت نیز در ادام��ه اعالم كرد: 
پ��س از هفت س��ال برنامه ریزي 
پروازهاي زائ��ران به نحوي انجام 
شده اس��ت كه زائران مدینه قبل 
وارد فرودگاه مدینه ش��ده و سفر 
زمیني هفت ساعته آنها از فرودگاه 

جده به مدینه حذف شده است.
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دانستنی های ارتباطی زائر؛

سيم کارت ایرانی ببریم یا 
سيم کارت عربی بخریم

ارسال پیامکدریافت پیامکمکالمه با ایرانمکالمه داخلیمکالمه دریافتی

5000رایگان70001500015000عربستان

یکی از دغدغه های زائران بیت اهلل الحرام 
این است که در عربستان از طریق کدامیک از 

سرویس های مخابراتی با بستگان و عزیزان خود 
در ایران ارتباط برقرار کنند؛ سیم کارت عربی 

خریداری کنند یا سیم کارتی که در ایران 
استفاده می کنند را همراه خود ببرند.

1500 تومان تماس با ایران

700 تومان مکالمه دریافتی

500 تومان ارسال پیامک

- مکالمات رند به دقیقه می شود.- تعرفه ها به ریال  می باشد. 

عربستان

اپراتور

Zain

sTC

etihad



z a e r n e w s . i r

از قافله خریدهاي سرطان زا جا بمان
وقت��ي اظهارنظر یك مقام گمرك عربس��تان 
سعودي مبني بر س��رطان زا بودن 2۰ درصد 
پارچه ه��ا و لباس ه��اي واردات��ي این كش��ور 
رس��انه اي ش��د، انتظار مي رفت ای��ن خبر به 
عنوان هش��داري جدي به زائران كش��ورمان 

محسوب شود اما...
سال هاس��ت كه خری��د س��وغاتي به یكي 
از اجزاي جداناپذیر س��فر زائ��ران ایراني كه به 
عربس��تان مي روند تبدیل شده و كمتر زائري را 
مي ت��وان پیدا كرد كه هیچ خرید نكرده باش��د. 
متأسفانه در سال هاي اخیر حتي در بسیاري از 
موارد دیده شده كه برخي از زائران به جاي آنكه 
زمان خود را صرف زیارت كنند در مراكز خرید 
مختلف مكه و مدینه در حال خرید و چانه زني 

هستند.
اجن��اس  خری��د  ه��م  دیگ��ر  بح��ث 
بي كیفی��ت اس��ت ك��ه در ای��ن كش��ور به 
فروش مي رس��ند و زائران ب��دون توجه به 
كیفی��ت این اجن��اس تنها ب��راي اینكه از 
قافل��ه خریده��اي ارازن قیمت ج��ا نمانند 
اجناس  این  پروپاقرص  به مشتریان  تبدیل 
ش��ده اند. پارچه و البس��ه كاالي اصلي در 
س��بد خرید زائران ایراني حج به خصوص 
در مدینه منوره اس��ت و ش��اید از محاالت 
اس��ت كه بتوان در چمدان مسافري كه از 
عربس��تان آمده است این اقالم پیدا نشود.
در این میان حتي ریال یك هزار توماني و 
دالر 3 هزار و چند صد توماني، یعني گراني ارز 
نیز نتوانسته عالقه و اشتیاق برخي هموطنان 
ایراني براي خرید لباس از عربس��تان سعودي 
به هنگام س��فر معنوي به س��رزمین وحي را 
كاهش دهد. حتي در ایام عمره گذشته شاهد 
پدی��ده جدیدي تح��ت عن��وان وقت گذراني 
برخي زائران در كنار بس��اط دستفروشان در 

اطراف حرم بقیع بودیم.
در همین راس��تا برخي زائران معتقدند 
تجمع دستفروشان در اطراف بقیع، نه یك 

بلكه ش��گردي  حركت تجاري 
زائران  نمودن  براي سرگرم 
است  گروه هایي  س��وي  از 
كه مخال��ف تعمیق ارادت 

ایرانی��ان  و  ش��یعیان 
مظلوم  ائمه  به  نسبت 

بقیع هس��تند.

اگر پدر و 
مادر به سفر 
مي روند 
به ویژه، 
سفر حج 
و زیارت 
شایسته 
است هدیه 
مناسب 
براي 
فرزندان 
تهیه نمایند. 
به ویژه 
اگر وعده 
داده باشند، 
باید طبق 
آنچه وعده 
داده عمل 
نمایند. 

امام علی  )ع( فرمودند:
 برتری��ن چیزی كه متوس��لین به درگاه خ��دا ، به آن 
توس��ل م��ی جویند ، ایمان به خ��دا و پیامبرش . . . و 
حِج خانه خدا و عمره اس��ت . پس همانا این دو )حج و 

عمره( فقر را می زدایند و گناه را می شویند .
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ش��اید برخی از زائران عزیزی که در حال مطالعه این متن در ایران هستند با خودشان 
بگوین��د ح��اال کو تا خرید س��وغات؟ یا این که چ��را من باید حاال در ای��ران درباره آن 
بدان��م؛ مطالعه این مطلب را به دو علت توصیه می کنی��م ؛ یک، اینکه اگر محتوای آن 
را پس��ندیدیم و قرار ش��د به آن عمل کنیم، تکلیف مان را از همین جا روشن کرده ایم و 
خیل��ی کارها در مکه و مدینه در جایی که باید به عبادت بگذرد س��امان درس��ت تری 
خواه��د گرفت. دو، اینکه اگر نزدیکان و آش��نایان هم خواندند، براس��اس یک فرهنگ 

درست توقع خودشان از حاجی را منطبق با اصول اخالقی و اسالمی تنظیم کنند:

w هدیه هاي معنوي
آن گونه که از آیات و روایات و عرف جوامع اس��المي بر مي آید، کاربرد هدیه اختصاص به 
مادیات ندارد، بلکه در امور معنوي نیز در خور تعمیم و تحقق پذیر است. ولي از آنجا که ارزش هاي 
غیر مادي و معنوي از نظرها پنهانند و در زندگي انسان چندان نمود عیني ندارند، به گونه اي که هر 
کس آن را لمس کند. از این رو معموالً مورد غفلت توده مردم واقع مي شوند؛ در حالي که ارزش 
و اهمیت هدایاي معنوي به مراتب بیشتر از هدیه هاي مادي است. چرا که هدیه هاي معنوي  براي 

همیشه ماندگارند.
w هدیه هاي مادي

قرآن کریم به هدیه مادي اش��اره کرده و آن را تایید کرده اس��ت. همان گونه که در داستان 
سلیمان ) علیه السالم ( و بلقیس آمده است، ملکه سبأ اموال گران قیمتي را به سلیمان هدیه کرد 
و ظاهراً سلیمان هم آن را پذیرفت. یا در داستان سفر پیامبر ) صّلي اهلل علیه وآله وسّلم ( به طایف 
و برخورد سران ثقیف با آن حضرت آمده است که هنگام آوردن دو خوشه انگور و ظرف آب نزد 
ایشان از َعّداس )غالم نصراني( پرسید، این صدقه است یا هدیه؟ وقتي غالم گفت هدیه است، 

حضرت با گفتن »بسم اهلل الرحمن الرحیم« از آن استفاده کرد. 
w هدیه به والدین

اگر فرزند به حج و زیارت برود و والدین در وطن باش��ند، شایس��ته است به یاد آنان 
باشد و هنگام تهیه سوغات نخست چیزي مناسب براي پدر و مادر بخرد.

w هدیه به همسر
زن و شوهر رابطه عمیقي با هم دارند و الزم است براي تقویت بیشتر آن در طول زندگي، 
تحفه و هدیه اي بین خود رد و بدل کنند. چرا که هدیه ولو اندک، کدورت ها را از بین مي برد 
و محبت و دوستي را افزایش مي دهد. به ویژه اگر رابطه زن و شوهر نامتعادل و رنجش هایي 

میان آنان وجود داشته باشند، رسول خدا ) صّلي اهلل علیه وآله وسّلم ( فرمود:
اِذا َخَرَج اََحُدُکم اِلي َسَفٍر ُثمَّ َقِدَم َعلي اَهِلِه، َفلُیهِدِهم َولُیطِرفُهم َوَلو ِبِحجاَرٍة) هرگاه یکي از 
شما به سفر رفت، هنگامي که به سوي خانه و خانواده اش برمي گردد، حتماً براي  دیگری هدیه 
و سوغات آورد، حتي اگر شده، سنگي باشد!( پیامبر گرامی اسالم برای انکه اهمیت موضوع را 

برجسته کنند فرموده اند "حتی اگر سنگی باشد" خواسته اند بر دست خالی نیامدن تاکید کنند.
w هدیه به فرزندان

اگر پدر و مادر به سفر مي روند به ویژه، سفر حج و زیارت شایسته است هدیه مناسب 
براي فرزندان تهیه نمایند. به ویژه اگر وعده داده باشند، باید طبق آنچه وعده داده عمل 
بیاَن، َفُفوا َلُهم،  م ( فرمود: إذا َوَعدُتُم الصِّ نمایند. پیامبر اکرم ) صّلي اهلل علیه وآله وس��لّ

فإنَُّهم الَیَروَن إاّل أنَُّکم ُترَزُقوَنُهم
هر گاه چیزي به کودکان وعده دادید، بدان وفا کنید؛ زیرا آنها فقط ش��ما را روزي 

دهنده خود مي شناسند.

سوغاتی
از حج

»سوغاتی ما را فراموش نکنی!«زائران عزیز این جمله را به 
شوخی و جدی این روزها از خیلی ها می شنوند. هرکس 

برنامه ای برای انجام درست این سنت پسندیده در سر دارد. 
بعضي افراد در عمل به این سنت حسنه  دچار افراط و تفریط 

مي شوند که ناشي از عدم آشنایي آنان با سنت هدیه است. در 
ادامه با هم درباره  سوغاتی نکاتی را مرور می کنیم.



امام علی )ع( فرمودند:
نماز خواندن در مكه و مدینه، برابر با هزار نماز است.

عربس��تان س��عودی در طرح توس��عه مط��اف در 
مسجدالحرام، برای زائران ناتوان و مسن خانه خدا، 
محلی ب��رای طواف در ارتفاع 13 متری ایجاد کرده 
است. دفاتر حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، آیت 
اهلل العظمی مکارم شیرازی و آیت اهلل العظمی نوری 
همدانی مراجع عظام تقلید، حكم شرعي طواف در 

طبقه فوقانی کعبه را اعالم كردند.
پرس�ش: »همانگونه که مستحضر هستيد 
مکانی جدي�د برای طواف خانه خدا برای افراد 
دارای ناتوان�ی جس�می و مس�ن در ارتفاع 13 
متری از سطح زمين در خانه خدا ساخته شده و 
هدف آن فراهم کردن مکانی امن و راحت برای 
طواف افراد ناتوان و مسن است. طواف در اين 

سطح آيا جايز است يا خير؟«
پاس��خ دفتر مقام معظم رهبری درباره طواف 

در طبقه فوقانی کعبه:
طواف در طبقه اول صحیح است ولی در طبقه 
دوم محل اش��كال اس��ت، و برای افراد ناتوان كه 
ناچ��ار از طواف در طبقه دوم می باش��ند، احتیاط 

این است كه عالوه بر آن نایب نیز بگیرند.
پاس��خ دفتر آیت اهلل العظمی مکارم ش��یرازی: 
»طواف از طبقه باال به ش��رطی که از س��طح بام 

کعبه پایین تر باشد مانعی ندارد.«
پاسخ دفتر آیت اهلل العظمی نوری همدانی:

»طواف در طبقه فوقانی صحیح نیست و افراد 
نا توان باید نائب بگیرند.«

بر طبق این گزارش، حجت االسالم والمسلمین 
ف��الح زاده، عضو ش��ورای فقهی بعث��ه مقام معظم 
رهب��ری نیز به احداث س��ازه ای دو طبقه  در صحن 
مسجد الحرام با فاصله ای از کعبه اشاره کرد و گفت: 
به فتوای همه فقها طواف در این محل صحیح است، 

اما در مورد طبقه دوم این س��ازه همچون طواف در 
طبقه دوم مسجدالحرام باید عمل کرد.

حجت االسالم فالح زاده پیرامون مسایل شرعی 
سازه جدید در مسجد الحرام برای طواف حج گزاران 
گفت: زائران عزیز مطلع هستند هر سال برای اجرای 
مناسک حج تغییراتی در اماکن حج صورت می گیرد 
ک��ه در اعمال حج بی تأثیر نخواهد بود از جمله این 
تغییرات که امسال روی داده تغییر در مطاف است.

وی تصریح کرد: قبال زائران چه افرادی که به 
ص��ورت عادی طواف می کردن��د و چه افرادی که 
معذور بودند و با ویلچر در صحن مس��جد الحرام 
ط��واف می کردند بر اثر کثرت جمعیت حج گزار و 
ازدحام زائران در س��ال های اخی��ر افراد معذور را 
به صحن مس��جد الحرام راه ندادند و این افراد در 

طبقه دوم طواف خود را به جای می آوردند.
عضو شورای فقهی بعثه مقام معظم رهبری افزود: 
طبق فتاوایی که از مراجع صادر ش��د برخی طواف در 
طبقه دوم را برای معذور کافی دانستند و برخی احتیاط 
کردند که معذور در طبقه دوم طواف کند و نایبی بگیرد 

که از طرف ایشان در صحن طواف کند.
فالح زاده ادامه داد: حجاج گرامی باید توجه داشته 
باش��ند افرادی که برایش��ان مقدور نیست در صحن 
مسجد الحرام طواف کنند در طبقه اول آن سازه و اگر 
امکان نداش��ت و ازدحام بود، در طبقه دوم خواستند 
طواف کنند حتما از روحانیون کاروان راهنمایی بگیرند 
تا بتوانند بر اساس فتوای مرجع تقلید خودشان عمل 
کنند. وی خاطرنشان کرد: چون طواف باید حول کعبه 
انجام گیرد و طبقه دوم در حدود 3۰ سانتی متر پایین تر 
از بام کعبه است بنابراین فرد وقتی طواف می کند قامت 
او حول کعبه نمی گردد لذا برخی مراجع معظم تقلید 

آن را طواف ندانسته و احتیاط می کنند.

فالح زاده :
حجاج گرامی 

باید توجه داشته 
باشند افرادی که 

برایشان مقدور 
نیست در صحن 

مسجد الحرام 
طواف کنند 

در طبقه اول 
آن سازه و اگر 
امکان نداشت 
و ازدحام بود، 
در طبقه دوم 

خواستند طواف 
کنند حتما 

از روحانیون 
کاروان 

راهنمایی بگیرند 
تا بتوانند بر 

اساس فتوای 
مرجع تقلید 

خودشان عمل 
کنند

نگاه

نگاهي گذرا به طرح هاي 
توسعه در مكه و مشاعر

پ��ل جم��رات، قط��ار حرمی��ن 
ش��ریفین، حمل و نقل عمومي 
در مكه مكرمه و پروژه فرودگاه 
جدید ج��ده از جمله طرح هاي 
توسعه در مكه مكرمه و مشاعر 

مقدسه به شمار مي رود.
برخ��ي جزئی��ات طرحهاي 
توسعه در مكه و مشاعر مقدسه 

به این شرح است:
w پل جمرات

از پنج طبقه تش��كیل شده 
است. ظرفیت 3۰۰ هزار حاجي 

در ساعت را دارد.
ام��كان افزایش طبق��ات آن در 
آینده به 12 طبقه براي خدمت رساني 

به پنج میلیون حاجي را دارد.
w قطار مشاعر مقدسه

ه��دف از راه ان��دازي قطار 
مش��اعر، جابجایي حجاج میان 
منا، مشعرالحرام و عرفات است.

مش��اعر  قطاره��اي  تع��داد 
مقدسه، 2۰ قطار است.

w حمل و نق�ل عمومي 
در مكه مكرمه

هزینه هاي اجراي طرح س��ه 
مرحله اي حم��ل و نقل در مكه 
مكرمه، ح��دود 69 میلیارد ریال 
س��عودي اس��ت. هدف از اجراي 
این طرح، كمك به روان ش��دن 
حركت ضیوف الرحمن و ساكنان 

مكه مكرمه است.
w پروژه فرودگاه جدید 

شهر جده
این فرودگاه در نهایت، قادر به 
استقبال از حدود 8۰ میلیون مسافر 
در سال خواهد بود كه بیشستر آناه 

را زائران تشكیل مي دهند.
زم��ان تدابی��ر و تش��ریفات 
ورود و خ��روج ضیوف الرحمن 
را كاهش مي دهد. این فرودگاه 
جدید از طریق قطار مس��تقیما 
به مكه مكرمه و مشاعر مقدسه 

وصل مي شود.
پروژه ش��هرك اس��تقبال و 
بدرق��ه حج��اج در داخ��ل مكه 
ح��ج  وزارت  ابت��كار  مكرم��ه 
این شهرك  اس��ت.  عربس��تان 
ش��امل واحده��اي مس��كوني، 
دفات��ر ش��ركتهاي عمره، موزه 
بازارهایي  و  نمایش��گاهها  ه��ا، 

خواهد بود.
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تأكيد شوراي استفتاء بعثه مقام معظم رهبري
 درباره مسایل شرعی طواف حج گزاران 92 

مراجع عظام تقلید در رابطه با طواف روی سازه جدید 
در مسجد الحرام نظرات فقهی خود را بیان کردند



z a e r n e w s . i r

بایدها و نبایدهای مسجد النبی و 
مسجد الحرام

w از دخیل بس��تن به ضریح یا بوس��یدن 
در و دیواره��اي حرمی��ن و كندن نخ و بریدن 
ریسمان كعبه و برداشتن سنگ از صفا و مروه 
كه حرام اس��ت و گرفتن خ��اك از قبور ائمه 
بقیع )علیهم الس��الم( كه با حساس��یت هاي 
موج��ود موجب بدبین��ي و اهان��ت مي گردد 

خودداري كنید. 
w از سیگار كش��یدن در حرمین و اطراف 
آنه��ا ج��داً خ��ودداري كنید ك��ه آن را حرام 

مي دانند. 
w در نماز حرمین شریفین شركت كنید و 
موقع نماز و ساعات قبل از نماز به بازار نروید 
و در بازگش��ت از بازار با اثاثی��ه اي كه همراه 
دارید راهي مسجد نشوید زیرا عالوه بر این كه 
اجازه دخول نمي دهن��د، چهره زننده اي نیز 
دارد و توفیق حضور در نماز حرمین شریفین 

را از شما سلب مي كند . 
w در مس��جدالنبي و مس��جدالحرام و هر 
م��كان دیگر كه ق��رآن مي خوانید، قرآن را بر 
زمی��ن نگذاری��د كه دیگ��ران آن را توهین به 
قرآن مي دانند، و كار شایسته اي نیست، بلكه 
با احترام قرآن را در دس��ت داشته باشید و یا 

بر زانوهاي خود نهاده بخوانید 
 w زائ��ران گرام��ي از فری��اد زدن و بلند 
صحبت كردن و خندیدن در مس��جدالنبي و 
مس��جدالحرام و ایجاد س��ر و صدا بپرهیزند و 
ق��رآن و زیارت و دعا را بگون��ه اي كه مزاحم 
دیگران نباش��د بخوانن��د و صل��وات را نیز با 

صداي بلند دسته جمعي نفرستند. 
 w خواهران از بوس��یدن حجراالس��ود كه 
مستلزم اختالط با نامحرمان است بپرهیزند و 
براي یك عمل مس��تحب مرتكب گناه نشوند. 
همچنی��ن در مس��جدالحرام از م��ردان جدا 

بنشینند.

جيب بری از زائران
فرمانده��ی ی��گان امنیتي مس��جدالحرام در 
آس��تانه اعزام زائ��ران کش��ورهای مختلف به 
عربستان سعودی و ش��روع موسم حج تمتع، 
از دس��تگیري 1۰۰ فردي خبر داده است كه 
با تشكیل باندهاي حرفه اي به سرقت و جیب 

بري از زائران بیت اهلل الحرام دست مي زدند.
نظام امنیتي »ش��موس« توانس��ته اس��ت 
باندهاي سرقت و جیب را كه 1۰۰ فرد در آن 

عضو داشتند، متالشي كند.
بانده��اي س��رقت و جیب ب��ري از طریق 
پیگی��ري دقیق تحركات آنه��ا از طریق بیش 
از ه��زار و 175 دوربی��ن دیجیتال در مناطق 

مختلف مسجدالحرام شناسایی شده اند.

امام علی  )ع( فرمودند:
 ح��ج گزار و عمره گزار ، مهمان خدایند و بر خداس��ت 
كه مهمان خویش را گرامی بدارد و با آمرزش خویش، 

او را پاداش دهد .
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w قبل از س��فر حتمًا در جلسات آموزش��ي و توجیهي شركت كنید و عالوه بر فراگیري احكام 
و مس��ائل، به آنچه توس��ط مدیر گروه و روحاني در رابطه با شؤونات و مقررات تذكر داده مي شود 

توجه كنید.
w به فرودگاه جّده كه مي رس��ید، با مأمورین سعودي مؤدب برخورد كنید و تا انجام تشریفات 

گمركي و روادید، نظم، نوبت و آرامش را حفظ كنید.
w در طول س��فر، به تذكر راهنمایان توجه كنید. اتومبیل خود را با ش��ماره اي كه اعالم شده 

است در نظر داشته باشید. 
w كارت شناسایي، آدرس منزل مكه و مدینه و محل توقف در منا و عرفات، دفترچه پزشكي، 

واكسیناسیون، را همراه داشته باشید و در نگهداري بلیت و گذرنامه دقت كنید. 
w با حجاج سایر كشورها به گرمي برخورد كنید. با گفتن »السالم علیكم « سالم و احترام كنید 
و انس بگیرید. همچنین در برخورد با سعودي ها و كسبه و مأمورین ادب و احترام را نگهدارید . 
w در مكه و مدینه همه روزه جلس��ات ارش��اد و توجیه و احكام و موعظه تشكیل مي شود. در 

این جلسات حتمًا حضور بهم رسانید.
w در مساجد مكه و مدینه در میان صفوف نمازگزاران و جلو كساني كه نماز مي خوانند تردد 

نكنید كه آنان این را ُمخّل به نماز و اهانت مي دانند و گاه موجب برخورد نامطلوب مي شود. 
w از نم��از خواندن كنار قبرس��تان بقیع و اس��تفاده از مهر در كلیه اماك��ن مدینه و مكه جداً 
بپرهیزید و بر س��نگ فرش هاي زمین مساجد س��جده كنید و در هر نقطه بودید روي فرش هاي 
معمولي همانند دیگران و افراد غیر ش��یعه س��جده كنید و مهر و سنگ و امثال آن همراه نداشته 

باشید. 
w از اماكن متبّرك عكس برداري نكنید كه دوربین شما توسط پلیس سعودي ضبط مي شود 

و كار به مشاجره و نزاع مي كشد كه بسیار زننده است. 
w در معاشرت و داد و ستد با سعودي ها یا حجاج دیگر كشورها، صدق و امانت را كامال مراعات 
كنید و در حفظ سالمت ساختمان و اشیاي متعلق به آن بكوشید كه مال مسلمانان محترم است 

و اضرار به غیر و یا خالف گویي جایز نیست و موجب ضمان و مسؤولیت است. 

این نکات را
حتما  به خاطر 
بسپارید

فریضه حج عبادتي نیست كه به صورت فردي و دور از چشم دیگران انجام گیرد 
بلكه به صورت جمعي انجام مي پذیرد و عملكرد زائران مورد تجزیه و تحلیل 

دوستان و دشمنان قرار مي گیرد، از یك سو ضوابط خاص و مقررات مربوط به این 
سفر گروهي، دقت و توجه به نظم و انضباط و حسن همكاري زائر را با مسؤولین 
امور حج و هماهنگي با كاروان و همسفران را مي طلبد تا در سایه این همكاري 

امر حج سامان گیرد و مشكلي بوجود نیاید. در اینجا به پاره اي از تذكرات 
ضروري می پردازیم تا زائران گرامي بخوانند و ان شاءاهلل به كار بندند: 



پيامبر خدا )ص( فرمودند:
 از هرصاحب نعمتی نس��بت به آن نعمت س��ؤال خواهد شد )كه 
چگونه خرج كرده است( ، مگر آنچه در جهاد یا حج مصرف شود .

تجربه حج

12 الگوی ارتباطی و 
فرهنگی در کاروان

آقاي باس��تان كه از سال 65 
كاروان حج  مدی��ر  كن��ون  تا 
و عمره در اس��تان خراس��ان 
همچن��ان  و  ب��وده  رض��وي 
كاروان  مدیری��ت  مس��ئولیت 
بر عهده دارد، در آس��تانه  را 
اعزام زائ��ران بیت اهلل الحرام 
ب��ه س��رزمین وحی ب��ه بیان 
تجربی��ات خ��ود پرداخ��ت و 
این  در ط��ول  ك��رد:  تاكی��د 
27 س��ال، ما دو هدف گذاري 
كاروان ه��ا  ب��راي  اساس��ي 
بیشتر  انس  اولي  داش��ته ایم؛ 
ب��ا ق��رآن كری��م و دیگ��ري 
اقام��ه نماز اول وق��ت و نماز 

جماع��ت.
توضیح��ات و تجربیات این 
فرهنگ��ي بازنشس��ته و مدی��ر 
موفق كاروان هاي حج و عمره را 

در ادامه خواهیم خواند. 
w تابلوه��اي تبلیغي، اولین 

سطح كار فرهنگي
تبلیغي  اطالع رساني هاي   w

از طریق تراكت
w برگزاري جلسات قرآن و 

»حلقه معرفت«
w فعالیت هاي امدادي براي 

كمك به زائران ناتوان
 w برگزاري جلسات پرسش 
روحانی��ون  توس��ط  پاس��خ  و 
رف��ع  جه��ت  در  كاروان ه��ا 

شبهه هاي زائران
w ط��رح س��وال و برگزاري 
مس��ابقه بی��ن زائ��ران از میان 
صحبت هاي روحانیون كاروان ها

w تقس��یم جزءه��اي قرآن 
بین زائ��ران؛ تا وقت��ي به حرم 
مشرف مي ش��وند، تالوت كنند 
و در این حرك��ت جمعي، انس 
بیش��تري با قرآن كریم صورت 

بگیرد. 
w ارائ��ه روزان��ه ترجم��ه و 
تفس��یر آی��ات ق��رآن كریم در 

تابلوهایي كه در البي هتل 
w برگزاري مس��ابقه معرفي 
»ات��اق منظ��م« در كاروان ب��ا 
ه��دف ترویج فرهن��گ نظم در 

اقامتگاه 
جوانترها  دادن  مشاركت   w
ب��روز  در  كاروان  نخب��گان  و 

رساني وبالگ كاروان.
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این روزها ك��ه زائران حرم نبوي عازم س��رزمین 
وحي مي ش��وند قبل یا بعد از بستن احرام، توفیق 
زیارت حرم نبوي و مزار چهار امام مظلوم ش��یعه 
)امام حس��ن مجتبي، امام سّجاد، امام محّمدباقر 
و ام��ام جعف��ر ص��ادق علیهم الّس��الم( را درك 
مي كنند و خالصه عاش��ق مدینه مي شوند و تازه 
درمي یابند كه عاش��قي مدینه یعن��ي چه و البته 
موقع خداحافظي با این حرم بیش��تر مي دانند كه 
خداحافظ��ي با مدینه و اینكه نمي دانند دوباره به 

آن مي رسند یا نه؛ چه حال و سوزي دارد ...
زائران ایراني حرمین شریفین در این روزهاي 
پر بركت تش��رف به سرزمین وحی، به فرسنگ ها 
دورت��ر از گنبد طالی��ي حرم رض��وي مي روند و 
مهمان حرم دیگري مي شوند؛ اما حرمي كه گنبد 
و بارگاهش س��قف آس��مان و تیغ آفتاب اس��ت. 
همین حرم اس��ت كه در كنار عش��ق به رس��ول 
مكرم اسالم و دخت گرامي اش، زائر را پایبند خود 

مي كند. آنجا بقیع است.
وقتي از جوار گنبد طالیي امام رضا علیه السالم 
در مشهد، قصد سفر به شهر پیغمبر و دیدار گنبد 
خضراء نبي را مي كني، تازه مي فهمي غربت شیعه 
یعني چه! چون كافیاست چند قدمي از این گنبد 
س��بز رنگ دور ش��وي تا در ناحیه شرقي حرم به 
قبرس��تاني برسي كه فقط قبرس��تان نیست بلكه 

براي شیعه »حرم« است.
وقت��ي از پله ه��اي حرم باال م��ي روي، صداي 
بي تاب��ي كبوتران حرم را مي ش��نوي. چند قدمي 
دیگر كافي اس��ت تا بال ب��ال زدن كبوتران را هم 
ببیني، اما آدم ها اینجا چقدر متین اند. ناآرامي شان 
هم متین است. وقتي ناآرامند سرشان پائین است 

و فقط شانه هاشان باال و پایین مي رود.
زائ��ران حرم ب��ه یك خط س��نگ چین خیره 
ش��ده اند. چه��ار ت��ن در یك فضاي س��نگ چین 
ب��ه ان��دازه دو مت��ر در دو متر خفته ان��د. آفتاب، 
سنگ قبرشان ش��ده است. دیواري خراب  شده و 
سنگ چین، دورتادور این مرقدهاي تابناك كشیده 
شده اس��ت. اگر بداني این چهارتن كیستند، تازه 
مي فهمي غربت شیعه در شهر پیغمبر یعني چه!

این سنگ چین، باقي مانده از گنبدهایي است 
كه پیش تر وجود داشته و دیگر خرابش كرده اند. 
اگر حرم باش��كوه امام هشتم ش��یعیان در مشهد 
را زی��ارت ك��رده باش��ي و با حرم چه��ار معصوم 
خفته در این خط سنگ چین مقایسه كني، بغض 
گلویت را مي گیرد. از همین رو است كه مي گویند 
"بقیع؛ بغض ش��یعه در گلوي تاریخ"؛ البته زنان را 
كه اجازه ورود به بقیع نمي دهند، پش��ت دیوار یا 
حصار مش��بك حرم مي ایستند و تضرع و خشوع، 
مایه دعاها و زیارتش��ان مي ش��ود. زیارت قبول و 

التماس دعا ...

حرمي كه سقفش آفتاب و 
گنبدش خاكي است؛

بقيع، سالم!

زائران ایراني 
حرمین 

شریفین به 
فرسنگ ها 

دورتر از 
گنبد طالیي 
حرم رضوي 

مي روند و 
مهمان حرم 

دیگري 
مي شوند؛ اما 

حرمي كه گنبد 
و بارگاهش 

سقف آسمان 
و تیغ آفتاب 

است. 

وقتي از جوار گنبد طالیي امام رضا 
علیه السالم در مشهد، قصد سفر به شهر 

پیغمبر و دیدار گنبد خضراء نبي را 
مي كني، تازه مي فهمي غربت شیعه 

یعني چه! چون كافي است چند قدمي 
از این گنبد سبز رنگ دور شوي تا در 

ناحیه شرقي حرم به قبرستاني برسي 
كه فقط قبرستان نیست بلكه براي شیعه 

»حرم« است.

نیما شایان
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به دلیل اختالفات سیاس��ي در جهان اسالم بر سر سوریه امسال حساسیت هاي بیشتري نسبت به 
زائران ایراني وجود دارد و زائران عالوه بر رعایت مواردي كه ازنظر اعتقادي مورد اختالف است باید 

به این موضوع توجه كنند و از بحث سیاسي و حتي اعتقادي پرهیز كنند. 
گاه��ي برخي از اتباع عربس��تان براي تبلیغ عقاید خود به جم��ع زائرین مي آیند كه باید توجه 
داش��ت اگر به زبان عربي مس��لط نیس��تید و مطالعه كافي در این زمینه ندارید اكیدا از ورود به این 

مباحث خودداري كنید. 
عمده ترین اختالف اعتقادي شیعیان با وهابیون این است كه از نگاه وهابیون زیارت كردن نوعي 

شرك است و اجازه این كار را به صورت رسمي به كسي نمي دهند.
زی��ارت ك��ردن قبور ائمه اطهار یا حتي پیامبر اكرم)ص(  به خصوص توس��ل جس��تن به آن ها 
جایز نمي دانند. برداش��تن خاك بقیع،  گره زدن پارچه یا نخ به مكان ها و یا دس��ت كشیدن به قبر 
پیامبر)ص( و سایر مراقد و مكان هاي مطهر مثل مقام ابراهیم یا  حتي خود كعبه ودرهاي ورودي 
م��كان هاي مقدس ممنوع اس��ت. خود بنده حتي با وجود تجربه مكرر س��فر ح��ج و آگاهي از این 
حساس��یت ها یك بار مورد تذكر ماموران س��عودي براي سالم كردن به قبر پیامبر اكرم ) ص( قرار 
گرفتم! زیارت خواندن به طور كل باید بس��یار نامحس��وس و در سكوت خوانده شود. البته با دعاي 

كمیل و دعاي عرفه مشكلي ندارند اما به سایر ادعیه و زیارتنامه ها حساسند.
 زائران محترم باید توجه داشته باشند كه در هنگام زیارت یا طواف مرتكب تصلیق یا چسبیدن 
زن و مرد به هم نش��وند حتي زن و ش��وهر ها هم باید مراقب این امر باش��ند.بنابراین زائران محترم 
باید به این اختالف اعتقادي توجه بس��یار داش��ته باشند و مرتكب عملي نشوند كه حساسیت ها را 

برانگیزد. 
همراه داشتن كتاب هاي دعا و زیارتنامه هاي مختلف حتي در قالب نسخهاي دیجیتالي كه در 
تلفن همراه ذخیره مي شود از نظر ماموران سعودي جرم است. به خصوص در مدینه منوره ماموران 

امر به معروف سعودي همه جا هستند و به این نكات توجه دارند. 
از برداشتن قرآن با دست چپ یا بر زمین گذاشتن آن پس از مطالعه نیز باید اكیدا خودداري كرد. 

نماز خواندن در قبرس��تان جایز نیس��ت بنابراین حضور در پشت قبرستان بقیع  براي نماز باعث 
تحری��ك آن ها اس��ت و براي فاتحه خواندن نیز باید نزدیك قب��ور رفت. بلند بلند زیارت خواندن و 
صلوات فرس��تادن ممنوع اس��ت. خرید كردن و صف كشیدن مقابل مغازه ها هنگام اذان باعث وهن 
ما مي ش��ود و زائران باید توجه داش��ته باشند كه خرید كردن یا بیرون رفتن از هتل را باید موكول 

به ساعاتي خارج از وقت اذان، به خصوص اذان مغرب و عشا كنند.
در داخ��ل مس��اجد و م��كان هاي مقدس ه��م نكاتي وج��ود دارد كه باید به آن توجه داش��ت. 
اول اینك��ه حتما هنگام ورود باید از كیس��ه ی��ا كاور براي حفظ كفش ها اس��تفاده كرد و باالبردن 
 كفش به س��مت كس��ي یا جایي به خصوص مراقد مقدس از نظر آنان بس��یار توهین آمیز اس��ت.

نماز خواندن در این مكان ها نباید به صورت “فرادا" باشد. حتي هنگامي كه دیر به نماز مي رسید 
و مثال به ركعت دوم مي رس��ید باید از تجافي )نیم خیز ش��دن( هنگام تش��هد امام در این ركعت و 
چهارم پرهیز كنید و كامال به امام اقتدا كنید. البته آمین گفتن بعد از س��وره حمد و دس��ت بس��ته 
بودن هنگام نماز براي شیعیان ضرورتي ندارد اما استفاده از مهر یا دستمال كاغذي و سایر جایگزین 

ها جایز نیست و ضرورتي ندارد. 
زائران باید توجه داش��ته باش��ند كه هنگام اداي نماز نباید مسجد را ترك كنند و عبور از مقابل 

نمازگزاران از نظر آنان حرام است.

چند  تذکر جدی و ضروری 

پيامبر خدا )ص( فرمودند:
 اّما حس��ن... هر ك��س در بقیعش او را زیارت 
كن��د، در روزی كه قدمها م��ی لغزند، گام او بر 

صراط استوار می ماند.
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نقش حج در تحكيم وحدت اسالمي

وح��دت اس��المی، از ویژگی ه��اي مهم امت 
اسالمی اس��ت به گونه اي که شخصیت کامل 
امت اس��المی را منهاي این ویژگی، نمي توان 
تصور کرد. وحدت اس��المی به معناي پاس��خ 
به برنامه هاي از پیش تعیین ش��ده اسالمی و 
ایجاد امتی است که میان دو خط اساسی زیر، 

تعادل الزم را ایجاد کند: 
خط نخس��ت، اختالف ه��اي طبیعی میان 
سلیقه ها، امکانات و س��طح دانش، دیدگاه ها، 
فرهنگ ه��ا، باورهاي تحقیق��ی و دیگر موارد 

است.
خ��ط دوم، ل��زوم اتخ��اذ موضع یکس��ان در 
عرصه ه��اي متعدد همچون اصول اولیۀ اس��الم؛ 
اخالقیات عمومی؛ تطبیق ش��ریعت اس��المی بر 
تمامی ابعاد زندگی؛ و موضع سیاسی مشترك در 
برابر مسائل جهانی به خصوص در مقابل دشمنان.

وقت��ی ب��ه ای��ن ام��ور توجه ش��ود، عمق 
برنامه هاي اس��الم براي تحقق وحدت اسالمی 

نیز روشن می شود:
1 - وحدتی که اس��الم به دنبال آن است 
مبتنی بر عقیده و احس��اس هر دو است ؛ گاه 
عاطفی، وحدت به “وحدت دل ها”  از جنبۀ 
یاد می ش��ود؛ اصول عقاید اس��المی همراه با 
برنامه ه��اي تحکیم عاطفی اس��المی خود به 
ان��دازة کاف��ی، تحقق این وحدت ب��ه بهترین 

شکل را تضمین می کنند.
2- نظام اس��المی، تمامی مسلمانان را، بی 
هی��چ تبعیضی، م��ورد خطاب ق��رار می دهد و 
احس��اس مسؤولیت مش��ترك در برابر آن را به 
همگان خاطرنشان می سازد و در صورت کوتاهی 

نیز، همه را به یکسان، نکوهش می کند.
3- اس��الم ه��مۀ معیاره��ا و مالك ه��اي 
تبعیض و برتري را حذف کرده تنها معیارهاي 
معنوي، یعنی تقوا، علم، جهاد و عمل را مالك 
ق��رار داده بدین ترتیب بهتری��ن زمینه براي 

وحدت را فراهم آورده است.
4- عرصه هاي عینی مشترکی وجود دارد که 
احساس وحدت را در مسلمانان ایجاد می کند از 
جمله مثاًل آن چه که در شرع، مالکیت عمومی 

افراد مسلمانان، شمرده می شود.
5- نظ��ام عب��ادات اس��المی، پیش��اپیش 
نظاماتی قرار دارد که منجر به تعمیق وحدت 
اس��المی می گردد؛ زیرا مسلمانان در سرتاسر 
ک��ره خاکی در زم��ان معینی ضم��ن در نظر 
گرفت��ن اختالف افق ها در حالی که رو به یک 
سمت دارند، کلمات واحدي بر زبان می آورند، 
کار یکس��انی انجام می دهند و پایبند وضعیت 

واحدي هستند، به نماز می ایستند. 

 آیت اهلل تسخیری

درباره باید و نبایدهایي كه زائرین تمتع باید با آن آشنا 
باشند روحانیون كاروان ها تذكرات الزم را ارائه مي دهند اما 
متاسفانه برخي زائران همچنان به این تذكرها بي توجه اند و 
بعضا  با برخورد ماموران امر به معروف و نهي از منكر سعودي 

مواجه مي شوند.



وبالگ اگر

شعر

ارتباط با زائر

آیا می دانید

لغت نامه

نش��ریه خبری تحلیلی بعثه مق��ام مع��ظم ره�بری

پيامبر خدا )ص( فرمودند:
نگاه به كعبه از روی محّبت نسبت به آن، عبادت است 

معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی

... از همان لحظه های قرعه کشی 
که س��ر کالس تفس��یر قرآن نشسته 
بودم دلم در مراسم قرعه کشی بود و 
آرام اشک می ریختم و در دلم   زمزمه 
های عاشقانه ای با تو داشتم که تو را 
قسم به ارحم الراحمین بودنت صدایم 

کن ! ...
آن شب در راه بازگشت به خانه 
پیام لیال رس��ید و نوشته بود:  زهرا 
اس��م بابات چی ب��ود ؟ دلم لرزید.... 
طاقت نیاوردم زنگ زدم و پرس��یدم 
برای چی؟ گفت زهرا جون ما رو هم 

دعا کن اسمت دراومده!
وبالگ حریم یار

 رعای��ت مق��ررات و قوانین کش��ور 
میزب��ان ضروری اس��ت. ام��ا اگر به 
دلیل رعایت نک��ردن مواردی که از 
آن بی اطالع بودید، بازداشت شدید،  
عصبانی��ت  از  و  باش��ید  خونس��رد 
کنوانس��یون  مطاب��ق  بپرهیزی��د. 
وی��ن هر فردی که در کش��ور دیگر 
بازداش��ت می ش��ود باید در حضور 
نماین��ده رس��می کش��ور خ��ودش 
بازجویی شود. ش��ما به طور قانونی 
وارد عربس��تان ش��ده اید و پیگیری 
ه��ای الزم از س��وی س��ازمان حج 
و کنس��ولگری ایران در عربس��تان 

پیگیری می شود. 

آیا ميدانيد کعبه در زمان 
پيامبر ارتفاع کمتري نسبت به 

امروز داشت ؟
بلندی خانه کعب��ه حدود 15 متر 
 و محی��ط آن 44 مترمرب��ع اس��ت

دیوار کعبه از س��نگ های س��یاه و 
سخت است که از زمان بنای کعبه 
از س��ال 1۰4۰ )قم��ری( تاکنون 
بر ج��ای مان��ده و از کوه های مکه 
گرفته ش��ده  است. بزرگ ترین آنها 
طول و عرض و بلندی 19۰، 5۰ و 
28 س��انتی متر و کوچک ترین آنان 
طول و عرض 5۰ و 4۰ س��انتی متر 

دارد. 

حج
"حج" در لغت به معنی قصِد همراه 
ة" به  ب��ا حرکت اس��ت و واژه "َمَحجَّ
معنای راِه همواره و مستقیمی است 
که انس��ان را به مقصد می رس��اند. 
نظر ب��ه این که در زی��ارِت کعبه و 
انجام مراسم آن، قصِد سفر و حرکت 
 نهفته اس��ت، آن را حّج نام نهاده اند.
"َحّج" به معنای قصد زیارت خانه خدا 
است، ولی واژه »ِحّج« ) به كسر حاء(
به معنای نتیجهء قصد اس��ت؛ یعنی 
قصد زیارت کافی نیس��ت، بلکه باید 

مقصود از زیارت به دست آید.

عکس روز

گنبد خضراء - مدینه منوره                                                   عکس: رضا حضار مقدم 

شاهد

چند  بود.  حج  کاروان  1-مدیر 
مرتبه از زیر گیت بازرسی رد شد و هر 
دفعه دستگاه بوق کشید. حکم کردند 
تمام لباس هاشو دربیاره. اما باز هم…

است،  صدام  جنایت  این  گفت: 
ترکش های تو پشتمه. همونجا بهش 

لقب “مرد آهنین” دادند!
2-  گفت: فردا می��رم قم، مدیر 
می دونستم  شدم.  حج  کاروان 
امسال هم خدا قبولم میکنه. پارسال 
پیرزنی رو روی کولم طواف دادم. و 
رو  از آن فهمیدم خدا عملم  پ��س 

قبول كرده !
شهید بهرام گل آور

z a e r n e w s . i r

گفتار روز
انس��ان باید بفهمد تا برابِر معرفتش اقدام خالصانه داش��ته باشد.  انسان باید 
بداند كه در حج چه خبر هس��ت تا حج را خالصًا انجام بدهد. اگر اس��رار حج 
را نداند هر اندازه هم خلوص داش��ته باش��د خلوص او بس��ته و محدود است 
ولي اگر به اس��رار حج آگاه باش��د، خلوص او مش��روح و باز است، لذا قبل از 
مسئله نیت واخالص انس به اسرار حج الزم است تا انسان این اعمال صوري 
و ظاه��ري را كه انجام مي دهد بدان��د كه این یك لّبي دارد، یك مغزي دارد 
تا آن مغز را با اخالص از ذات مقدس الهي مس��ئلت بكند و براي هر عبادتي 
یك س��ّري است براي حج س��ّر مخصوصي است. پس بدون آشنایي به اسرار 
طي مراحل كاملهٴ اخالص هم میسر نیست.           آيت اهلل جوادی آملی

مدینه  - باب العوالی ، شارع 
علی بن ابیطالب )ع( - هتل قصر الدخیل

مكه - عزیزیه شمالی ، جنب مركز 
االتصاالت السعودیه - هتل دارهادی
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چو عاشقان حرم كعبه لقا جویند
براي غسل كه در طوف كعبه مسكون است 
به بوي دوست چو احرام صدق بربندند 
خزینه هاي سالطین به نیم جو نخرند 
مقام روضه فردوس آرزو نكنند
به صورت ارچه محبان دوست بسیارند

اگر چه همچو حسینند واقف اسرار 

قدم چو سست شود در رهش به سر پویند
وجود خویش به خوناب دیده ها شویند

ز خار بادیه گلهاي آرزو بویند
شكستگان كه گدایان درگه اویند

مجردان كه مقیمان خاك آن كویند
ولیك یك صفت و یك حدیث و یك رویند

چو محرمي نبود راز دل نمي گویند
منصور حالج

اینجا، فضایی است که برای انعکاس 
دلنوش��ته ها، خاط��رات، تجربیات و 
عکس ه��ای دیدنی زائران از س��فر 
حج اختصاص یافته است. می توانید 
مطال��ب خود را از طریق پیامک و یا 
از طریق پس��ت الکترونیک نش��ریه 

برای ما ارسال کنید.


