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 مقدمه
.ش. سي و يکمين حج برگزار شده بعد از پيـروزي انقـالب     ه 4442مراسم حج سال 

 هاي اخير بوده است. ترين مراسم حج سال ترين و آرام يکي از با شکوه واسالمي 

جنـاب  گزارشي مبسوط از اولين سـال مـديريت حـج     ،دداري يآنچه که در پيش رو

در ايـن کتـاب   . ستادر بعثه مقام معظم رهبري عسکر  حجت االسالم والمسلمين قاضي

تالش شده است تا  ،اي به نام کتاب حج نگاشته شده که در پي سلسله گزارشات ساليانه

با نگاهي از منظر ثبت وقايع و تأکيد بر تاريخي نمودن عناصر مختلـ  و بيـان حـس و    

بـديل   اعمال حج به بيان خدمات گسترده و زحمات بـي حال و معنويت حاکم به فضاي 

 منت اصحاب مديريت امور حج و زيارت کشور جمهوري اسالمي بپردازد. و بي

قطعـا   محـدودي دارد  ديـد   ي يک نفـر بـوده و زاويـه   چون که نگارنده نيست ترديدي 

ايام حـج  از دورة کوتاه و را ديده و گزارش کند همة آنچه که واقع شده است توانسته  نمي

اعتماد و فرصت کافي را براي کش  همة زوايا و ابعاد به دست آورد و انسان  توان نيز نمي

. تحيري که کند مي مناسک معنوي جهان دچار تحيّرترين  عظيم ترين و پر شکوهثبت را در 

 خواهد بود.ثمر  کمقلم از توصي  آن ناتوان است و تالش براي انتقال زواياي آن 
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تالش نمود  خود مزجاةبضاعت عليرغم تنهايي و اذعان به گزارش، نويسنده در اين 

بديل مسـئولين حـج    هاي بسيار گسترده و شبانه روزي و انصافا  بي اي از فعاليت تا گوشه

جمهوري اسالمي چه در بعثه مقام معظم رهبـري و چـه در سـازمان حـج و زيـارت را      

و از زاوية ديد خويش اين تالشـها را ثبـت تـاريخي    حتي االمکان به تصوير قلم بيارايد 

هاي اداري ثبت شده  شيوه گزارش نويسنده با شيوه گزارش نويسي نيستنمايد. تريدي 

هـاي بعثـة مقـام معظـم      داراي تفاوتي اساسي بوده و سعي نموده متن گـزارش فعاليـت  

حتـي   رهبري و عمليات عظيم مديريت حج را به صورتي خوانـدني روايـت نمايـد تـا    

االمکان در پستوي گزارشات اداري مخفي نماند. اما در ايـن کـه نويسـنده تـا چـه حـد       

توفيق يافته است زحمات مسئوالن را ثبت نمايد و جايگاه بزرگان علم و دين را يادآور 

 برعهدة خوانندگان عزيز است.قضاوتي است که  ،شود

هـا و   کم ديدنو است  وجود در متن بر عهده صاحب اين قلممهاي  ها و کژي کاستي

ه ديد محدود يک انسـان  حساب زاويبه ها، دليلي بر نبودن نيست و آن را بايد  يا ناديدن

 عظيم گذاشت. در يک واقعه

فقيه در امـور حـج و زيـارت و سرپرسـت حجـاج       نماينده محترم ولياز  ،در نهايت

در حسن اعتمـاد   )زيد عزّه(عسکر جناب حجت االسالم والمسلمين سيدعلي قاضيايراني 

صــميمانه  4442بــه ايــن کمتــرين در ســپارش مســئوليت عظــيم نگــارش کتــاب حــج 

 کنم. سپاسگزاري مي

باشد که خوانندگان و آيندگان از اين نوشتار راهي به سوي بخشـي از آنچـه کـه در    

اين مراسم عظيم معنوي واقع شده است، پيدا کننـد و بـا مـا و همسـفرانمان دقـايقي را      

 .نفس شوند هم

 يعقوب توکلي
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 در ميان قند زيارت و نقد نگارش

 ارت و نقد نگارشيان قند زمي در
 هـا  ر نوشتنيساو مراسم آن، با حج  نوشتن دربارهنويسي تاريخچه طوالني دارد.  حج

ناصـر  » از سفرنامه ؛ار وجود دارديبس يها نيز تفاوتسان ينو حجآثار ان يم .متفاوت است

در  يخسـ » ،يعتيشـر  يدکتر عل نوشته دل ،«رزايدختر فرهاد م» گرفته تا سفرنامه «خسرو

 يکاشف يد عليس«  وجونامه پرس» ،انيرسول جعفر يها سفرنامه ،جالل آل احمد« قاتيم

، محمـد  يگـ يم حسـن ب يابـراه  يهـا  سفرنامه ،يت بهبوديهدا« سفر به قبله» ،يخوانسار

ـ  يهـا  نوشـته »تـا   و يسروسـتان  يعيل شـف ي، اسـماع يناصر ـ « در غربـت  يانقالب  يمجتب

گـزارش  حـج   يبـرا ر يـ اخ يهـا  در سـال . گـر يدگونـاگوني   يها دوست و کتاب رحمان

 ينهادهـا  يهـا  است از گزارش يبيکه ترک «کتاب حج»شود به نام  يمکتوب ماي  ساليانه

همان  ،تر از همه يخواندن ،ها ن گزارشيان ايد در ميشا .ات حجيمرتبط به عملگوناگون 

طور  بههم  يرضا مختار هرچند نوشتهباشد؛ « يرضا مختار» يآقا 4444کتاب حج سال 

 .گران استيد يها نوشته يشتر گردآوريست و بياو نخود نوشته کامل 

 يسـنده جـار  يبـر قلـم نو   ،آن است که کتـاب هاي حج   ن کتابينقطه مشترك همه ا

ــاهمگون گــروه يهــا ادداشــتياز  يوســتينشــده و پ ــاگون ســندگان يهــا و نو ن در گون

 .است «کتاب حج»به نام  يا مجموعه

 يقـدر هـا   سـاير کتـاب  از  يرضـا مختـار   يکتاب حـج آقـا  گفته شد، طور که  همان
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 يها کتاباست. وگرنه، تر بوده  فارغ ميک« يس پردازيير»مزمن  يمارياز بو تر  يخواندن

دور  يمقـام معظـم رهبـر    بعثه رييسشخص  يها وآمد و مالقات فقط حول رفت ،گريد

شـر  عملکـرد   تـا بـه   د نکن يت ميم ساعته کفاينو مطالعه ک نگاه ي يبراو تنها د نزن يم

بگـذاريم،  « نامـه  ريـيس »اگر نـام آنهـا را   پي برده شود. پس در حج آن سال بعثه  رييس

 ،عسـکر  ين قاضـ يالمسلم االسالم وحجت به جناب  ،ن اساسيم. بر هميا پرگزافه نگفته

از سبک گذشـته پيـروي نکـنم و    ام که  قول داده ،فقيه در امور حج و زيارت نماينده ولي

در  ،کـه نيتر ا رفت و جالبيپذ يبا کمال بزرگوارتنها از ايشان سخن نگويم. البته ايشان 

 .  کنمراز من خواست تا نقد و انتقادها را هم مط ،کمال تواضع

انجـام  بـه   ييتنهابه را  ار گستردهين کار بسيد ايمن با ،کهنيگر اينکته جالب توجه د

و  هـا  گيـري  پيز با يرا ننياز بود م مطالب يتنظ يبراکه  ميمهار يبس هاي گزارش و برسانم

ـ ادادنـد. البتـه   ن قلم ياز سفر به صاحب اپس ک ماه يبسيار،  يهاوآمد رفت مشـکل  ن ي

سنده بـدون نـام و   ير من نويگ در حج امسال دامن ،شتر از همهيکه بدارد ب يعج يداستان

دو نفـر  کـم   دسـت ان کتاب حج يمتصدگذشته،  يها در سال ؛ زيرانشان و ادعا شده بود

 آنها براي انجام برخي امور بسيار بيشتر بوده است.است که قدرت  يعيو طب اند بوده

بايـد صـورت   وگـو   برگزاري يک گفت يبراهايي که  يهماهنگو ارتباط  ياما برقرار

وگو با برخـي   افتاد که براي گفت بارها اتفاق ميگرفت، به زماني طوالني نياز داشت؛  مي

 ،شـناختند  يسنده را نميچون نوکردم و گاهي  از افراد، بايد فرصت بسياري را صرف مي

برسـم   يبه مطالبو ها را دور بزنم آن نکردند و من ناچار شدم همه يهمکاربه هيچ وجه 

متنـوع   يو آنفوالنزاهـا  يسرماخوردگ يها روسيانواع و ،انين ميدم. در ايرس يد ميکه با

لـرز در  بـا تـب و   کـه   ييچـه روزهـا   .ناتوان کرده اسـت و من را گريبان مرا گرفته هم 

ـ يو د يت ملـ يمورمأدم تا آنچه يها دو سوژهدر پي ا يشرکت کردم  ها جلسه خـود در   ين

 به انجام برسانم.خوبي  بهدانم را  يحج م
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هـر چنـد از رونـد    نويسـي اسـت )  روزشـمار   نه ، مطالب اين نوشتار،گريد ياز سو

در همـه   .يو نـه سـفرنامه شخصـ    (رميهم نـاگز  يا و گزارش لحظه يسينو يروزشمار

ک يـ مـن  و اين در حالي است که ن سفر حضور دارم يريتلخ و شمسائل با خود  ،موارد

نقـد مـن کـه     يمـار يبنيز موارد  ياريکه در بساز بعثه و سازمان حج هستم  يرونيناظر ب

د. قلمِ منتقد من ممکن است يآ يان ميبه م است،قند من  يماريشتر از بيببسيار آن مقدار 

بـه  اکنـون   ،و همـان افـراد  را آزرده  ياريبسنيز که در گذشته هرچند  ،ازارديرا ببسياري 

 اند. ام بدل شده يميار صميدوستان بس

آن در بعثـه و سـازمان حـج و عملکـرد     هـاي   برنامهابعاد حج و مطالبي که در مورد 

شـود، بايـد    يمربـوط بـه آن نوشـته مـ    و حـواد    يس محترم بعثه مقام معظم رهبريير

بـه انـدازه کـافي    ز يـ د به نقد نوشته خـود ن يبااثر صاحب ين، ا بر خواندني باشد. عالوه

بررسـي خواهـد شـد.    و  يبـازخوان در آينده  يطور جد بهشک،  بيتوجه داشته باشد که 

فراتر از طاقـت اسـت و    ،رين حقيا يبرا يديدپوش توحيسپاه سپ يسيلشکرنو ،نيبنابرا

 ل آرزوهاست.يوصل بر نخ يدست من هم کوتاه و خرما

را بيدار مانـدم و تمـام همـت و     ياريبس يطوالن يها شبن آرزو، يدن به ايرسبراي 

 به خانـه اي  د بتوانم حتي براي لحظهتوجه خود را صرف نگارش اين کتاب کردم تا شاي

 .شومتر  کينزداو  تمحب دوست و
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 با ديدار دوست آغاز حج

 دوست داريد آغازحج با
سـالروز   اسـت. روز گذشـته   ق 4344سـال   قعـده  ذيدوم ، 4442سال هجدهم مهر 

 بود. 3حضرت فاطمه معصومه ،9امبريت پيب اهل ن دختر ازيتر باشکوهوالدت 

ن سـفر  يتـر  تدارك بزرگ يتکاپو در ياريبساند.  را سر دادهاست که اذان حج  يمدت

 يتـالش بـرا   درهـا   خانواده .شود يز مانند نميچ چيکه با ه يسفر ؛هستندعمر خود  در

زائر مشـتاق بـه    صدهزار ش ازينبض ب .خود هستند يحاج يبهتر برگزار کردن حج برا

پـر   دن به خانه دوستيرس يبراها،  قلب .زند يانتظار سفر م در وها  لحظه روزها و گذر

 يگـر يد يهـوا  حال وايران  ن روزها دريا .زندير ياشک م که يهاي چه چشم و کشد مي

انـد   حساس م ويعظ ار گسترده وين سفر بسيتدارك ا در کشور يها دستگاه ةهم است و

 د ويبه انجـام رسـ   پرتکاپو يريمس درها  همه تالش .شود حادثه برگزار يب که آبرومند و

ـ ا ميزدن رسـ د يـ کل يبراپس  ؛دنيبنشبه ثمر  ده ويادامه به انجام رس د دريبا ياريبس ن ي

 .امت کسب اجازت کرد محضر بزرگِ د ازيبا ،مراسم بزرگ

 دو ؛سـاعت هشـت صـبح    از ؛همه زودتر بار از نياما ا .من هم آمدم .نديايد بيباهمه 

حاال همه آمـده  گر بودم.  نظاره يدسته جمع تک و تک را ياريآمدن بس نشستم و يساعت

 ،شـان يها خـانواده  بستگان و تا د،حج باشناست کارگزاران  که قرار يمردم عاد از ؛بودند

 و «ينيد محمـد حسـ  يسـ » ير ارشاد آقاي، وز«محمد نجار يمصطف» يآقا، کشور ريوز تا
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ن يالمسـلم  االسالم وحضرت حجت » ارتيحج و زامور  در يمقام معظم رهبر هندينما

منـوچهر  » ،ين دفتر مقام معظم رهبر، مسئواليانتظام يروي، فرمانده ن«رکعس يقاض يآقا

ـ آقاحضـرات   تـا  ،امورخارجـه  ريـ وز «يمتک ـ  يهـادو  يمهـد »ان ي  ينيحسـ » و «يتهران

 .اند هم آمده تسنن، همه با ع وياهل تش يعلما از ياريبس و« يقم» و «يبوشهر

َيَ بَ لَ » «يحسن باقر» يکه آقا ميهنگااند.  عازم يمداح يمدا  برا دو ُلَ اَ َک  َيُبَ لَ َمَ له   را «ک 

 .گـذرد  مـي  يقيدقـا  !شـده اسـت  آغـاز  حـج   کنند واقعا  ميهمگان احساس  ،دهد مي سر

 يبـ يعج يـي رايانصـافا  گ  ،حضرت آقـا  يبت معنويه قامت استوار و ؛ديآ ميآقا  حضرت

امـا   ،کنـد  مـي م يتقسـ  نگاهش را .ندينش مي يصندل بر ،تياحترام به جمع با آرام و .دارد

 .زند ميپلک ن ييگو

ـ برگز راحـالي   ار مناسـب يبسـ هـاي   آيهکه  «نژاد شاکرحامد » يآقا يقرائت قار  ه،دي

ـاَ ــل يَو إِْذ يَْرَفُع إِبَْراِهـ} :برد مي باال جمع را يجان معنويه َُ َن ي ُِ َاــل َْ ِ َْيـِو َو إ
َْ ِِـَ  ا  ََ ـُم الَْقَواِعـ

ِايُع الَْعلِيمُ  نَو السا
َ
ِِ اـآ إِناَك أ  َْ  (.493)بقره:  {َتَقبا

دن يـ حـال چ  در 7ليبه همراه حضرت اسـماع  7ميحضرت ابراهاکنون  گويي هم

 يهـا  به هنگـام حمـل سـنگ   پسر  آن پدر و هاي نفس زدن يصدا واند  وار خانه کعبهيد

حضرت آقا هم  يحت ،حساب شده بود با ويار زيبس يقرائت قارشود.  شنيده مين يسنگ

بـود کـه    يصـبحگاه  ميهمانند نسـ  ،قرآن هاي هيآ .دنک ميابراز احساسات هايي  لحظه در

هـاي   آيـه برابـر   همه در ييگو .به حرکت درآورده بود ه راينيت متراکم درون حسيجمع

 .اند شده حورسآن م يبايقرائت ز و ياله

 و هخوانـد  ( خـود را يبـق )فـرار  آدوباره عبـد  خداوند  م کهکن مياحساس  يا حظهل

 .داشتند ياحساسن يچن هن لحظيا درهمگان د يشا د.زيشتر بگريب هاجازه نداد

بـون  يترپشـت   ،زنـد يخ مـي  ر بـر کعسـ  يقاض االسالم والمسلمين حجت ،بعداندکي 

 کنند. شروع به سخنراني مي رند ويگ ميحضرت آقا اجازه  ازروند،  يم
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ت حـج  يريمد تحول در از کند و ميآغاز  ،هفته حجابتداي  ازشان گزارش خود را يا

ـ تغ از ،ساختار حج به انجام رسانده يساز چابک يبراکه  هايي اقدام و  ازهـا   معاونـت ر يي

هـا   تيريد ساختار مديابالغ جد و يتيريسطو  مدو کاهش پنج معاونت به سه معاونت 

و انـداز   سـند چشـم  و از  راند يسخن ماست، بوده  يمقام معظم رهبر يها دغدغه که از

 يهـا  فرصـت  اسـتفاده از  يد فکر و علم برايشه و توليجاد کانون انديو انظام جامع حج 

 گويد. ميد يجد

وقـت   کـه تمـام   يرانيمدکند؛  اشاره ميران حج يشغله شدن مد کيهمچنين ايشان به 

 سازمان هستند. خدمت بعثه و در

 ،هـا  نـه يمع وهـا   نيها، مع ون کاروانيان روحانيم د درينش جدينظام گزوسيله  بعثه به

ايشـان در ايـن    سـازد.  يون جاريآموزش روحان يها رگ دري ا تازهخون  تالش کرده تا

 :دهد گونه توضيح مي اين ،مورد

عمـره،   ارت حـج و يکشور به ز نفر دردو ميليون و پانصد هزار ساله  همه ،طبق آمار»

 ،ارتباط باشد چهار نفر در تنها با ،هانيا نفر از اگر هر شوند و ميه مشرف يسور عتبات و

ـ فعال بعثـه و  يهـا  ر آمـوزش يتحـت تـأث   کشور ون نفر دريليم 45 يعيطب طور به  يهـا  تي

 ون، کـارگزاران و يآموزش روحان توجه به امر ،نيبنابرا .رنديگ مي امور حج قرار يفرهنگ

 از يکـ يتال هم يجيد و يبخش آموزش مجاز ماست و ياصل يها همت از يکي ،زائران

 .دارد قراردسترس همگان  آن در درصد 25 ش ازيکه باست درخور توجه  هاي بخش

 يحوزه)کارشناسـ سه سطح  حج در يب رشته تخصصيتصو ،گر انجام شدهيتالش د

 سازد. ميامور حج فراهم  در تر را قيعم و تر عيوس هاي نه پژوهشيکه زماست ارشد( 

ـ ترک» يکشورها باويژه  به، يالملل بين هاي يگسترش همکار ـ الجزا»، «هي  ،«عـراق »، «ري

 يامضـا  و ينـ يشـئون د  ريـ وز يزبانيش مهم به ميسه هما يبرگزار و« ايتانزان» و «لبنان»

 بعثه بوده است. هاي تيفعال گريد ازنيز  يهمکار هاي نامه تفاهم
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و « ميقات الحج عربي»، «ميقات حج فارسي)»نامه  فصلسه د يتول توجه به پژوهش و

حـج گذشـته بـه چـا       ازکـه  د يجلد کتاب و اثر جدکصد يحدود ، «(فرهنگ زيارت»

 از پاسـخ بـه شـبهات،   موسـوعه   حج و المعارف ةدائرن يتدو يبرا اقدام و ستده ايرس

 .بعثه استحال انجام  در هاي تالش

م بـه  يچا  قرآن کر ارت ويام زيا م دريقرآن کر بهتر از يريگ بهره يبرا يزير برنامه

قرآن  شتر حجاج بايجاد ارتباط بيجهت ا بعثه در دهاقدام گستر ،تعداد حجاج جهت اهدا

 بوده است.

ـ  هـم  يه حاکم سـاختن فضـا  يسا ها تنها در تين فعاليا مهه  سـازمان و  بعثـه و  در يدل

موضـوع   در يسامان دادن امر عمره، فرهنگ ساز .سر خواهد بوديم يغوغا ساالر ز ازيپره

امـر   جهـت مصـرف در   ديـ ر مفيـ و غ ياضاف هاي نهيانتقال هز يد سوغات، تالش برايخر

 .«سازمان بوده است ل زدگان پاکستان همت مشترك بعثه ويوکمک به س يمدرسه ساز

 ان کنارين آقايب از يعذرخواه با آرام و ،خارجه ريوز يمنوچهر متک ،ن موقعيهم در

 شود. ميمقامات خارج  همانان ويم هژيو در سرعت از به زد ويخ ميبر واريد

 و يـي تمرکـز زدا در پايان سخنراني خود بـه   عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت

 .اشاره داشت الملل بينحقوق  کنگره حج و يبرگزار وها  شتر به استانيامور ب يواگذار

د سازمان حج پشـت  يجد رييسعنوان  به است که يگريسخنران د «ياليل يعل» يآقا

 وطلبـد   مـي ارائـه گـزارش اجـازه     ان سـخنان و يب يحضرت آقا برا از رود و ميبون يتر

شـان  يبـه ا  «دييبفرما»: گفتن به احترام و تکان دادن سر و يشگيلبخند هم حضرت آقا با

 دهند. مياجازه 

 :  کند مي ن آغازيچن ،گرفته قرار بت حضوريمعرض ه رسد در ميکه به نظر  ياليل يآقا

اسـت  ي، ريشات مقام معظم رهبريحسب فرما ،سازمان حج هاي برنامه وها  استيس»

 يعـال  نده محتـرم حضـرت  ينما و ميارشاد اسال محترم فرهنگ و ري، وزيجمهورمحترم 
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: ات سازمان حج سه کشـور يصحنه عمل شود و مي اجرا ن وي، تدوارتيامور حج و زدر 

 مربوط به سفر انجام امور با ،ن سازمانيا است و «هيسور» و «عراق»، «يعربستان سعود»

 و سـفر  يگزنـدها  از سالم ماندن زوار سالم اعمال و يضامن اجرا ،ون نفريليم نيم ودو 

بعثـه مقـام معظـم     بـا  يهمـدل  و يه همکاريسا است که در يرسان خدمت امر تالش در

 .«است سريم عسکر يقاض يو جناب آقا يرهبر

ـ ل يآقـا  ياسياحترام س وها  تعارف  يپلماسـ يدسـتگاه د  يهمکـار  تشـکر از  ، بـا يالي

 و ، صـدا ي، بانـک مرکـز  يانتظـام  يرويـ وزارت امورخارجه، وزارت کشور، بهداشت، ن

 کند. ميدا يادامه پ مياسال يمجلس شورا يون فرهنگيسيکم ما ويس

سازمان حج  هاي برنامهاز ام سفر يا در «يرفاه نسب و ياضت انتخابير»شعار »عمل به 

ه يهم به سـهم  ميک م ويداد کاهشروها را ين نفر از 355حدود  يجار سال در ما. است

از را از داخل کشـور  يمورد ناقالم  قلم از 92ايم  همچنين توانسته .حج افزوده شده است

حجاج عازم  ن گروه ازياول ،ماه مهر 92 در ودهيم عربستان انتقال  به کشورو کرده ه يته

 .«نه منوره خواهند شديمد

وزيـر فرهنـگ و ارشـاد     ،«ينيمحمد حسـ  ديدکتر س» يآقا ،ياتين گزارش عمليدنبال اه ب

ـ با .پرداخـت  يانربه سـخن  و زدسان حج يتنه به تنه فلسفه نو ،مياسال شـد کـه    مـي د ثابـت  ي

 د:خوان مي اي نوشتهروي  ن ازيچناو  .رهنمود هم بدهد د ويفلسفه حج هم بگو تواند از مي

فـاد  يا را 9يحـج محمـد   يمنافع معنو ن سفرياگر ا است و رذش عالم يحج هما»

ـ  ،اسـت  يعال چشم انداز جناب و =گونه که مطمح نظر امام آن ،کند صـلح  » گمـان از  يب

 .نخواهد بود يخبر يامروز «هيبيحد

 ،«داهلل مـع الجماعـه  يـ » شينما ،طين شرايتر سخت حج در ياجرا بر 9امبريپ اصرار

وصـل   قطـع و  يبـرا  يآمـادگ  ن اسـت و امراسم برائت ازمشـرک  حج در قرآن در يتجل

 دوجانبـه هسـتند و   يسـفرا حجـاج   .شئون حج اسـت  گريد قت ازينظام حق با يهمراه



 ش(  ه 1431ق/   ه 1341)گزارش حج سال  16

 26/ ص31131/ شاخه 31-5-36/ تاريخ زاده نجف / مجري:31/ پرينتراييآ گيري صفحه غلط/ 13حج

 ن دارد.اناقلوب مسلم بر يمير مستقيتأث ،ز آنهايمنش مکرمت آم

کـه   يا نه منورهيمد و 7نامنؤرميزادگاه ام و ين وحيکرامت سرزم ت عظمت ويرعا

 .«برهمگان فرض است، است 3خانه فاطمه ،آن يجا يجا

 يافراد ،حجاج امسالبيشتر کند که چون  ميحضرت آقا درخواست  از ينيحس يآقا

 بـه حجـاج و   ،اسـت گذشـته   هاي سال از دشوارتر اريبس ،حج امسال کار مسن هستند و

 را پيشه خود سازند.تحمل  متانت و و که صبرکنند   يکارگزاران تکل

مقدسـات  ن بـه  يمنـع تـوه   حرمت و در ،آقا يافتوگزاري از  آقاي حسيني، با سپاس

بـه سـخنان خـود پايـان داد.      ـ  هم شد سنت اهل يعلما يکه موجب شادمانـ سنت   اهل

 .همراه شدو صداي تکبير مردم د ييتأ با ،ر ارشادين جمله وزياالبته 

ل سـخنان حضـرت آقـا، درخواسـت     گـ  آغاز سخنان حضرت آقا بـود و  ،ل جلسهگ

 ،ميکپارچـه امـت اسـال   يم يعظن حرکت يق دهد تا ايخداوند متعال که توف متضرعانه از

 رد.يبرگ در مسلمان را آن همه اقشار اتبرک آثار و ب باشد ويع يب ، کامل وسالم

لکـن نکتـه    ،مهم است ان فرمودنديکه آقاها  ن سرفصليهمه ا»حضرت آقا فرمودند: 

دا يـ تحقـق پ  رد ويعمل انجام گ در ،اند ر کردهيآنچه تدب ،مسئوالن ران وينجاست که مديا

 را شـتر يهمـت ب  مسـئوالن تـالش و   د ازيداند چگونه با ميخوب که حضرت آقا  «.دکن

 :  ديفرما مي ،مطالبه کند

 يالزم اسـت خروجـ   کامل اسـت و  ياجرا ،گريم دين ؛ه استيقض از ميين ،يطراح»

 ن مشاهده شود.يزبيچشم ت با ،بيع نقص و و ت اجرايفيک در مالحظه شود و کار

   .اهتمام شارع مقدس است ةقلّ در مهم و يا ضهيفرچون حج  ؟ميکن مي تأکيدچرا 

آشـکارکردن   ه دشـمن و يـ درهـم شکسـتن روح   ،آن يالمللـ  بين و يرات داخليتأث از

 ،مقابل اسالم آمـده اسـت   دشمن در ،االن مثل جنگ احزاب .است ميوحدت امت اسال

 يکي و نقاط ضع  وارد شوند از دا کنند ويپ ضع  را نقطه کنند تا مي يدقت موشکاف به
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برجسـته   کنند آنها را مي ياست که سع ميان امت اساليم ن نقاط ضع  اختالف دريا از

 يش قرمطـ يبـه گـرا   ،عهيطرف ش در ؛زنند ميش دامن يبه دوگرا ،طرف دو االن در .کنند

 در آنهـا را  کننـد تـا   مـي  يسـع  و يگر يش ناصبيبه گرا ،طرف تسنن در زنند و ميدامن 

 دهند. گر قراريکديمقابل 

 تفـاهم و  مظهر اتحـاد و  ،حج دارد و ازين يهمکار و يهمدل اسالم به تفاهم و يايدن

 .است وگو گفت

 از يگسـار  مت غميبه ق ،کم کنند زائد را هاي نهيخواهم هز ميز يزائران عز من هم از

 .دارد اجر يليخ ش خداين پيا و ل زدگان پاکستانيس

ـ با حج را. خورد مي يلياسالم س ،مينباشاگر مراقب  م ويد مراقب باشيبا يليامروز خ د ي

 «.باشد د بهتريبا ،به بعد نيا اما از ،سال خوب بوده 45ن يطول ا در .درست برگزار کرد

 يپرسـ  احـوال پايان يافت. حـال و  حاضران احساسات ابراز  برخاستن آقا و جلسه با

اما نکته جالب آن  .آغاز شد ،افته بودندي گر رايهمد يمدت ازپس گر که يهمد دوستان از

برجسـته قـرآن    يقـار  ،شاکرنژاد يسراغ آقا ،جدا جدا ،(جمله خودم از) ياريبود که بس

.دردنـــک مـــي يگـــزار ســـپاس شذاراثرگـــبـــه خـــاطر قرائـــت  او از د وفتنـــر مـــي
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 9389 قعده ذيشانزدهم ؛ 9831کشنبه دوم آبان ي
 4344قعده  به شانزدهم ذينيکش

 شوم مين يتنها من انگشت نگار

سـاعت شـش    همراه است. از ياريبس يک کاريتراف با 4442سال آبان ماه  دومروز 

سروسـامان   مانـده را  يجـا  بـر  يکارهـا  از يبعض تادر تکاپو بودم، هفت شب  تاصبح 

ـ همـين سـبب شـد تـا     ن اسـت  يار سنگيک بسيتراف ،دن به فرودگاهيراه رس در .دهم م ين

هرچنـد   برسـم، بـه فرودگـاه   بـود،  شـب   4:45عت سـا کـه   موعد مقرر رتر ازيساعت د

 .کندواز پر 2:33ساعت  شد مقرر (3433)شماره  يسعودهواپيماي 

همراهانشـان   زائـران حـج و   .ار شـلوغ اسـت  يبسـ « فرودگاه مهرآباد» (4)نال يترم محوطه

 از يکـ ي ،به محض ورود به محوطـه داخـل فرودگـاه   . اند پر کرده نال راياط ترميح محوطه و

 را دانـم او  مـي . يروبوسو شروع کرد به  اشتباه گرفتدوستانش  از يکيبا  مرا رکارگزاان يآقا

رالحـاج  يام بـود بـا   مـن کـه قـرار    .ده استيار ديبس دارد که مرا اصرار او يول ،ام دهيند ييجا

ق مسئول اعـزام  يطر از ،سفر باشم هم عسکر يسيدعلي قاض االسالم والمسلمين حجت ،رانيا

ق راه يـ رف ،ادداشت گزارشي يبرا يهمسفر اند و دهينه رسيبه مد ما دم حاج آقا زودتر ازيفهم

 همـراه بـا   وکـردم   يخـداحافظ براي بـار آخـر   فرزندان  با خانواده و ،آن يپ درنشده است. 

زحمـت   با ميآن ک که برگشت از ييجا ؛شوم ميمسافران سالن مخصوص وارد  ،زائران بعثه

 .رديـ گ مـي انجـام   تـأخير کارهـا بـا    ،انتظـار پـرواز هسـتند    دربسياري ت يجمع .همراه است
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ان يـ حـال جر  در يار سـخت يبسـ  يبازرسـ شوم  ميمتوجه  ،شود ميشروع  بازرسيکه  ميهنگا

 يبازرسـ شـه  يبرهنـه وارد گ  پـا  د ويـ داخل دستگاه بگذار د ويآور پا در از راها  کفش» :است

بـه نظـر    .«ديـ ه کنيـ تخل يکـ يالکترون يبازرس ستميس يورودقسمت  در ،ديهرچه دار .ديشو

منطـق   .باشـد  يتـ يضد امن يزات احتماليتجه حمل خطربه دليل د يشد يبازرسن يارسد  ينم

ـ تر مواد مخـدر و  ئي مانند:اياش ييجا هاحتمال جاب از يمنطق نگران با يبازرسن يا شـتر  ياك بي

 .بدن همراه است يهمه اجزا در و يد بدنيلمس شد با يبازرسچون  ؛هماهنگ است

عربسـتان   «333نـگ  يبوئ»کـر  يپ پهـن  يمايهواپ ؛ديمما شيوارد هواپ تاگذشت  يمدت

هر کس بـر روي يـک صـندلي     ساعت ده شب است. .يلنديتا و ينيپيليخدمه فهمراه  به

 ،کنـد  او هم مرا به يک صندلي اختصاصي راهنمايي مـي  ام. يافتهجديد دوست  .نشيند مي

 آن هم در انتهاي هواپيما.

ن يـ مشـکالت ا  از .شـود  مـي ما آماده حرکت يهواپ .شب است 94:33ک يساعت نزد

 هـاي  هيتوصـ  کـدام از  چيهـ  .با مسـافران اسـت   ميارتباط کال نداشتن هرگونه ،ها مايهواپ

ـ يامن هـاي  هيتوصـ  موقـع خطـر و   ست ويمسافران مفهوم ن يخلبان برا مهمانداران و  ،يت

 يزبان عرب ،زائرانزيرا بيشتر  ؛است يار ضروريماها بسيگونه هواپ نيا مترجم در حضور

هـاي هواپيمـايي    اسـت بـه شـرکت   الزم  دانند و مين ينيپيليآن هم با لهجه ف يسيا انگلي

 رد.يبهره گ يرانيمهمانداران ا   شود تا ازيتکل يسعود

خـدا   خانـه  ائـر ز يبرا ،همان برخورد اول مهمانداران در يکم حجاب ،گريدسوي  از

براي غـذاي مسـير رفـت زائـران، از       کرد که يتوان تکل ميهمچنين  ،زننده است ميک

 .خورند مين غذاها يا ازميلي  بي زائران با از ياريبسچراکه  ؛دناستفاده کن يرانيا هايغذا

 «يرازيشـ  يمالصـدرا »اد جملـه معـروف مرحـوم    يبه  .زديخ ميما آرام آرام بريهواپ

هماننـد   ،نسبت بـه ذات واجـب الوجـود    يعالم هست موجودات در د:يگو ميافتم که  مي

 يد بـه جـا  يشـا  ،بـود  االن همراه مـا  «شيراز ميحک»اگر  واند  سق  يرو هاي يختگيآو
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انسـان   يمـاد  يهست زد که همه ميمثال  ما رايهواپ شدن بر سوار ،سق  يرو يختگيآو

گر يکديکنار  د دريمعلول با هزاران علت و است وآويزان ما ين هواپيبه ا، کل و جزء از

بـه مفهـوم   انسـان  که نجاست يا داکند ويانسان مسافر ادامه پ يهست تاکنند درست عمل 

يَُّهل الا }برد که:  مي يپاين آيه 
َ
نتُُم الُْفَقَرآُء إَِل يَـل أ

َ
َُ  لُس أ َِاي

ْ
ُ ُهَو الَْغـِِنُّ اْل ِ َو اَّللا   .(43 :)فاطر {اَّللا

ت يـ جمع. رديـ گ يشـکل مـ  در ذهنم  ياريبسهاي  سؤال .برد ميخوابم ندرهرصورت 

 درد هجـر نـان بـه   يا که پشـت سـر   يهزاران نفر وصل هستند و راه سفر که در يمشتاق

 که او را ياق مسافرياشت :باشد يدنيار دياق بسياشت دو ،يخداحافظ هد لحظيشا !نديمبتال

خواهـد   مـي  دا کـرده و يـ تحقـق پ  ،داند که وعده وصـل  مي او .اند به خانه معبود راه داده

 يآهـ  در ،دا نکـرده يـ فرصـت پ  که استطاعت و يگرياما آن د .پرواز کند سبکبال شود و

 گدازد. ميدار يالتهاب عشق به د در ،دن به دوستيراه رس ناتوانستن در ق ازيعم

ـ ا نتوانستند بـه ا ي توانند و ميکه ن ييمشتاق آنها چهره ،مه گذشته استين شب از ن ي

اسـتطاعت   نجاسـت اگـر عمـل حـج در    ياسؤال  .آورم مي به خاطر سفر مشرف شوند را

ـ آن ناتوانا اق وصل ازياشت رفت که عشق به حج ويتوان پذ مي ،ان استيتوانا  ؛ان اسـت ي

توانـد   مـي کـه   يهمان آهـ به  ؛کند ميدا يگر معنا پيد يبه شکل شاناقياشتبه کساني که آه 

 ،آورد مـي به حرکت در ،زديانگ ميکه بر يآه ؛ديبگشا ها گره باز کند و را ياريبس هاي راه

 د.ينما ميراه  سازد و ميد يام

طلبه سال سوم حوزه  .شدم ن حالت مبتاليبه ا کهرا  يبارنخستين کنم  ميفراموش ن

اق يچنان با اشـت  ،به حج رفته بود که چندبارها  طلبه از يدوست .بودم يعنفوان جوان درو 

مـن   .دنديکش مياق آه ياشت گفت که همه از ميت اهلل الحرام يب و 9يارت حرم نبويز از

 هنـوز آن از آن روز، سال  93گذشت اي که با  گونه به ؛خاطر دارم هب را ظهآن لحخوبي  به

کـه   يکسان از ياريبس چهره ن روزها دريا همان احساس رانشده است. کهنه  آه اشتياق

انسـان را در  ن آه عاشقانه است کـه  يا نم ويب مي ،ارت ندارنديبه ز يديامها  ين زوديبه ا
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 دهد. مي ل محبت وصل قرارير يرو بر را قطار عمر آورد و مير به حرکت دريمساين 

کـه بـر روي    ازپشـت سـر  . تصـوير مردهـا   بود پرواز کر همچنان دريغول پ يمايهواپ

بيشـتر   د دريسف کامال  يموها طاس با يسرهابسيار جالب است؟!  ها نشسته بودند، صندلي

 و يريـ ن پيسن ت درين جمعيشتر ايببدين معناست که ن يا خورد و ميبه چشم  ها يصندل

 ؛شوهرانشان اسـت  بانوان با ينوع همراه تر جالب هم بانوانشان والبته  هستند و يسال کهن

آنچـه   از يگزار سپاسشود؛  حس ميشوهرانشان  ق ازيتشکر عم ينوع شانرفتار نگاه و در

 .داننـد  ميمشترك  يزندگ زحمت در يمحصول عمر آن را شود و ميشان بين روزها نصيا

هـاي   زحمـت رش يپـذ  در يگـزار  ق سـپاس يـ احساس عم ،ارت حجيجالب توجه ز نکته

ن يـ رد که ايگ ميبانوان صورت  يسو از شتريباحساسات  ابرازن يا است و ييمتقابل زناشو

 سفر حج دارد. ازپس  يخانوادگ هاي يق زندگيتعم در يارير بسيتأث

ـ اخ هاي سال ران دريا پژوهش در قابل توجه و هاي ن موضوعيتر جالب از حجـم   ،ري

و از ايـن  هاي جوان اسـت   زوجه يمهرمورد حج، اعم از عمره و تمتع در ثبت  از ييباال

ـ پا از يکيعنوان  به ،تمتع عمره و اعم از ،حجطريق،  قيـد  ن ازدواج يکـاب  ياصـل  هـاي  هي

 خانه دوست. همسر با شرط رساندن به وصال دوست در وصال معشوق وشود؛  مي

 .م نشسـت يخـواه  «نـه يمد»فرودگـاه   در يکنـد کـه بـه زود    ميما اعالم يخلبان هواپ

م بـه مشـهد مقـدس    يقد ياتوبوس ياد سفرهايانسان به  است و يار خوشيبس هاي ظهلح

 يدسته جمعـ  ،دنديد ميبار نخستين  يبرا را 7امام هشتم ييگنبد طال يافتد که وقت مي

رنـگ   يآفتـاب  نـور  شهر غـرق در  .نه معلوم شديمد شهر يدورنما .فرستادند ميصلوات 

شـده اسـت.   ختـه  يهـم آم  سـبز در  و يمهتاب نوربا است که اي  قطعه ،انين ميا در .است

ن ينجـا سـرزم  يد توجـه کـرد کـه ا   يبا .است 9مسجدالنبياست که آنجا مشخص  کامال 

 دارد. ات خود رايمقتض آداب و است و 9 ميامبر گرايمأمن پ و يوح

 ش رايدرهـا  تـأخير  با «وفير»ي شرکت مايهواپ .مه شب گذشته استين ساعت از دو
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 ت دريـ جمع ،ميديرسـ  يبازرست يبه گ يوقت .کند مياده يپ انبوه مسافران را د ويگشا مي

 يبازرسـ  هاي تيگ ،علتن يبه هم .ر استيحال تعم دربه ظاهر فرودگاه  .زد ميآن موج 

ـ  و سـاعت ک ي ش ازيب .شوند ميمعطل  يليخ ها تيگ مردم در کم شده و ت يـ گ م درين

ل همـراه  يوسـا  از .ار سخت شده اسـت يبس داريد يبازرسچراکه مانديم؛ پا  سر معطل و

اثـر انگشـت    ؛رنـد يگ مـي گوناگون  هاي افراد اثر انگشت اما ازکنند.  آنچناني نمي يبازرس

ـ تطب بعد هـم عکـس و   .سبابه نشانه و هاي انگشت شست و  يغوغـا ز مـن کـه ا   ،ق آني

 ،اورميب کارت واکسن را وبزنم فراموش کرده بودم واکسن کل  به ،روزهاي آخر يکارها

 بودم؛به خودشان مربوط  به اخبارها  يت سعوديحساساين موضوع و البته سخت نگران 

 هـاي  حلقـه  ه آنها وي، مدارس علمتيوهابگوناگوني در مورد محافل  چراکه من بارها در

مطالـب بسـياري    داشتم وگوناگوني  هاي بحث ،سميترور القاعده و طالبان و باشان وصل

 . آمده بود يخبر هاي تيسا دردر اين مورد 

سـن هـم   م اريبسـ  يرمردهـا يپ جـز  ،دوسـتان بيشـتر   از ،مـن  قبـل از  تـا  ،نکهيجالب ا

 يليخ ،دميرس يبازرسشه يگ يمن جلو ياما وقت .گرفتندهم عکس  کردند و ينگار انگشت

بـه   بعـد آن را  وکـرد   ينگاهبه پاسپورت من  مأمور .نکردم ييآشنا و يبه دوست هم تظاهر

 متوجه نشدم چرا از اصال حرکت ايستاده بودم.  کردم و بي با تعجب به او نگاه مي .داددستم 

ن يش ايپ ش ازيب يمني حساب خوشبه هرحال،  به رانشد. آن  ينگار انگشت و يبازرسمن 

ـ  ،واکسن جاي هب . آنهات خارج شدميگ از يخوشحال . باگذارم ميسفر مبارك  ک قـرص  ي

گذر بود، تا اينکه، نوبت بـه  حال  در يز به خوشيهمه چدادند. به من  «نيپروفلوکساسيس»

 .مـن  زجـ و ساك و وسايل همه دوستان به دستشـان رسـيد،   د يرسساك و وسايل تحويل 

ـ ام من نـا بودند. ولي اتوبوس منتظر من  اصحاب بعثه در ميتما ـ پ د ازي  دا کـردن سـاك و  ي

کـم   يک حـاج يـ ظاهر،  به و .همراه ندارم به يزيچ چيهآمدم. نگران به بعثه و  يدست خال

 .مينيدن آن بشيانتظار رس د دريباما  وبرده ساك خود  يجا به دقت ساك مرا
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 9389 قعده ذي هفدهم ؛9831دوشنبه سوم آبان 
 4344قعده  ذي فدهمهدوشنبه 

 «ليقصر الدخ»بازگشت دوباره به 

 اسـت. در بعثه بـوده   يگريد يمن و هر حاج ييايؤر يروزها ادآوري «ليقصرالدخ»

 يو آقـا  عسـکر  يقاض االسالم والمسلمين حجتدن يت از زودتر رسيحکا ،نکهيجالب ا

 ه بودنـد. دينـه رسـ  يوم آبـان بـه مد  دشنبه کيدر عصر روز  آنها .و همراهانش دارد ياليل

 ريـيس  ،«يگـان يگلپا يمحمـد »آقـاي  با بدرقه ، که «زائر»در روزنامه ان ير ورود آقايتصو

ران در عربسـتان همـراه   ير ايو سف يسعود هاي و با استقبال مقام يدفتر مقام معظم رهبر

 ک شده است.يتر يت ،بوده

را شـعار   ق4344شـعار حـج سـال     ،عسـکر  يقاضـ  ين است که حاج آقـا يجالب ا

ه يما با دست ،حج تمتع امسال» :ه بوداعالم کرد«  ميت اساليو مسئول يداريب ،بستگي هم»

 يشود و دسـتور کـار جـد    يا مپبر مياسالت يو مسئول يداريقرار دادن شعار وحدت، ب

 .«برگرفته از افکار امام راحل است خواهد بود که مياقتدار امت اسال ،حج امسال

 وانهيش ديکش يسوز توجه دارد که مسلمانان از فتنه قرآن يخوب به ،يقاض يحاج آقا

حاکم بر  يو اخالق يروح يمارين بيو ا اند خشمگينناراحت و « جونز يتر» ،ييکايآمر

 دربـاره رو،  دازه مسلمانان را آزرده اسـت. ازايـن  زانه غرب تا چه انيست اسالمهاي  انديشه

 د:  يگو يسوزانه م قرآن يها يفتنه ساز
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ژه مقام يو به ،مسئوالن جهان اسالم يريگ بود که با موضع يسوز قرآن ،ها ن فتنهياز ا يکي

 .شد يها خنث ن توطئهيمختلف ا يت مسلمانان کشورهايحما ،و سپس يمعظم رهبر

خـود گذاشـته    يبرد خبر يرو 4442روز سوم آبان  «رنايا» يبود که خبرگزار ين خبريا

ي گـر يار مهـم د يمسـئله بسـ  بـه   عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت ،ن وجودي. با ابود

زدگـان   ليسـ  يشده بـرا  يقربان يارسال گوسفندها يبرا ،رانيا يجد و آن برنامهدارد اشاره 

ته امـداد  ي، کمياسالم يجمهورحج سازمان  ياست که با هماهنگ ين کاريپاکستان است و ا

به پاکستان صـورت گرفتـه اسـت.     يکصد هزار قربانيفرستادن  يو وزارت حج عربستان برا

ـ بهبـود روابـط ا  از عسـکر،   يقاضـ  االسالم والمسـلمين  حجترنا از قول يا ران و عربسـتان  ي

 .انيرانيهمه ا يبه جاش در حج ابتيد و از نيگو يم

ن به مکـه  يبا ماش ندعالقمندبيشتر به مکه است که  يان روسيتر آمدن حاج اما جالب

شـتر  يند. بيآ يان روس مينفر از حاج 95355امسال  .را تجربه کنند ينيزم يبرسند و حج

ـ دلبـه   ،رياخ يها سال يهستند که ط «داغستان يجمهور»آنها از  مسـلمان بـودن بـه    ل ي

ـ نـام ا  .انـد  از گلوله و بمباران و ترور و قتل عـام داغ شـده   ، لهيهزاران وس  ين جمهـور ي

 پر از داغ هزاران جوان مسلمان. ؛به حق داغستان است ،نينش مسلمان

 بعثه يزير برنامه يشور شورا نخستين

روز دوشنبه  ،يبعثه مقام معظم رهبر يهماهنگ و يزير برنامه يجلسه شورانخستين 

عسـکر   االسالم والمسـلمين قاضـي   حجتشود.  يل ميبعثه تشک هاي  هاق جلستدر محل ا

ران يهمـراه مـد   ارت بـه يو زحج سازمان  رييس ياليل يعل يآقا ،فقيه وليمحترم نماينده 

 ند.يآ يو سازمان به جلسه مگوناگون  يها بخش

مسـعود  » يآقا .است يزير برنامه يجلسه شورانخستين آغازگر برنامه  ،تالوت قرآن

نـه  ين ورود زائران به مديروند مسائل آغاز درباره ،نه استيکه مسئول ستاد مد «يمجرد

 گويد: و ميدهد  يح ميتوض
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از  يناشه  ،ن مشهکل يه و ارو هسهتند   با مسائل بسياري روبهه نه يزائران در فرودگاه مد

ان در معطل کردن يآقاظاهر،  بهنه است و يفرودگاه مد يها در سالن رهايو تعم رهاييتغ

درنگ  از زوار زن از جمله مسائلي بود که بي ينگار اما انگشت .ندارندبدي ت يحجاج ن

 ير حج عربستان سعوديتماس و مکاتبه با وزي کرديم که سرانجام با برقراري ريگ يپ

 شود. ينم ينگار زائران زن انگشتگر از يدبه نتيجه رسيديم؛ تا جايي که 

ت يه فعال 9يالنبه  ةن  يمدروز استقرار در نخستين نه هم از يواحد تدارکات ستاد مد

ل يه از خود را تحويمورد ن يقلم کاال 91ها تمام  ران کاروانيخود را آغاز کرد و مد

قرار گرفته است و ارشان يز در اختيها ن از کاروانيمورد ن يدنيرند و آب آشاميگ يم

 م.يا هتاکنون هم در طبخ غذا دچار مشکل نبود

   .ابدي يگو ادامه مو گفتبه همين ترتيب، 

ـ بـه دل  ،از استان تهران يساله از کاروان 42ک زائر ي .اند تازه سه روز است که زائران آمده ل ي

 ع اعالم کردند.يز مجوز دفن او را در قبرستان بقياش ن ا رفت و خانوادهياز دن يست قلبيا

از هـا   ه هتـل يـ مسئله تخل ،ر استيستاد با آن درگحاضر  درحال که يا يجد يگرفتار

کننـد و در   يرا نم يرانيزائران ا ت زمان آغاز اجارهياست که رعا يگريد يزائران خارج

تا زمان خروج  ،هتل يشود که زائران در الب يمسبب ن يشوند و ا يموعد مقرر خارج نم

 آنها منتظر بمانند.

ـ به شر  فعال ،نهيحج در مد يپزشکهيئت  رييس «يديجمشدکتر » روز چنـد   يهـا  تي

چند روز زودتر از زائـران بـه   و مهر  93نکه آنها از روز يچه ا ؛پردازد يدوستانش منخست 

ـ نيکل .انـد  خدمت بـوده به مهر آماده  94و از روز  بودند نه آمدهيمد در  يتخصصـ  يهـا  کي

مارسـتان صـورت   يمورد مراجعـه بـه ب   435تا امروز، اند و  شده يانداز با  راهيمارستان تقريب

بـوده و   يپزشـک هيئـت  ها از همان ابتـدا در دسـتور کـار     به کاروان يسرکش .گرفته است

 فعال است. ،شوند يمارستان منتقل ميق پزشک کاروان به بيماران که از طريستم ارجاع بيس

 ،اسـت  يعربستان سعود در ايران مياسال ير جمهوريکه سف «يمحالتآقاي رسولي »
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در  ،و بعثـه  مياسـال  يمسئوالن عربسـتان بـا جمهـور    يحداکثر يخبر از اعالم همکار

بدين معنـا   يحداکثر يشود که همکار يممشخص در نهايت، اما  دهد. يحج م يبرگزار

آن هـم   ؛عرفـات برگـزار شـود    يد در چادرهـا يـ ن باامراسـم برائـت از مشـرک   بوده که 

حجاج و زائران  وآمد رفتر کشور عربستان از يکه وزگر آنيو د يرانيحجاج ا يها مهيخ

 کرده است. يتيانتقاد و اعالم نارضا ،رانيبه بعثه ا يخارج

 يمسـئوالن فرهنگـ   نـد. امـا  ا بخش الهام «مسجد قبا»و  «عيقبرستان بق»، «مسجدالحرام»

 يمحـدث  يصـطف م»د. نـ کن يبا لطافت انتقاد مو د نندار يموضوع توجهاين روز کشور به 

ـ  ، هـم ام حـج يدر ا سفر بود، هم« زائر»هم که با ما در روزنامه  «يخراسان  يهـا  اق شـب ات

بـه   ،«ن کوهيطن»به نام  ،«زائر»او در روزنامه  يادب يها ادداشتي ما شده بود.نه و مکه يمد

 د:  يگو  يماو  .ديچا  رس

مراسهم   چهون  مهي موضوع مه دربارهاست و  يجهان امروز در عرصه مسائل فرهنگ

و طرح  ميژه پس از انقالب اساليو به ،داردگفتن وجود  يبرا ياديز يها حرف ،حج

دارد و  ياريداران بسه  ران و جهان طرفيکه در ا =ينيحضرت امام خم يها دگاهيد

 ش شده است.يش از پيلزوم توجه به آن ب

بر دوش مـن افتـاده    ينيبار سنگامسال دانم  يم ،خوانم يها را م ادداشتين يکه ا ميهنگا

و گـزارش   يسـ يو روزشمارنو هـا  و ثبت خـاطره  يسين سفرنامه نوينکه من بيچه ا ؛است

امسـال سـال تـالش     ؛د سخت تالش کـنم يو ماندگار با يک متن خواندنيعملکرد بعثه و 

 .فه را بر دوش بکشمين وظيا ييتنهابه د يبا و مناست مضاع  و همت مضاع  

 نهيان در مديقرآن

تر از  نيرياما ش .گر دارديد ييحال و هوا ،يعنوان کالم وح نه بهيدر مدقرآن خواندن 

ده يـ کـه بـا بر   ييدر حال و هواو ان ين قاريبهتر يبا صداآن هم  ،استقرآن دن يشن ،آن

 ار همراه است.يشدن از اغلب اغ



 ش(  ه 1431ق/   ه 1341)گزارش حج سال  43

 38/ ص31131/ شاخه 31-5-36/ تاريخ زاده نجف / مجري:31/ پرينتراييآ گيري صفحه غلط/ 13حج

سرپرسـت  « يرزاجـان يم يمحمـدتق »انـد.   ناميـده « کـاروان نـور  »ان را يـ ن قاريکاروان ا

رضـا  يعل»ند و ينشـ  يدر بعثه به تخت قرائت مـ  «يانيابوالفضل قد»نخستين قاري  .ستآنها

ـ قار ،ن صـورت يبه همـ  زد ويانگ يبرم يان صوت ملکوتيعيدر مسجد ش «ماقد يسلطان ان ي

 «حامد شـاکرنژاد »و  «يجواد يد مصطفيس»و  «االسالم شجاعحجت »جناب مانند:  يگريد

 د.نافکن يجان و سماع و استماع در مينند و هينش يها و مساجد به قرائت قرآن م در هتل

 ؛دهنـده اسـت   ان و زائـران آزار يـ حاج يهـا  يريدسـتگ  ران دربـاره يـ س اياما خبر پل

ران و هفـت نفـر در عربسـتان    ينفر از زائران در ا 345اعالم کرد که  «آفتاب» يخبرگزار

اند. اما معلـوم شـد    ر شدهيل حمل مواد مخدر دستگيبه دل ،هنگام اعزام به عمره يسعود

ن خبـر را کـه مربـوط بـه حـج      يـ کشور ا يها س فرودگاهيپل رييس «يدرياهلل ح ينب»که 

مخـدر در   نفر به جرم حمل مواد 454 ،در سال گذشتهداده است؛ زيرا  ،بودهنيز گذشته 

 اند. هنگام اعزام به حج تمتع بازداشت شده

از انـد   نتوانسـته ها  يسعود ،اند دهآمنفر هزار  بيستنجا که حدود ياما خوشبختانه، تا ا

 .کننددشت  ياکيتر يرانيزائران ا

ـ زائـران رواد »د: يـ گو يگو با خبرنگاران مو هم در گفت ياليل د خـود را از سـفارت   ي

عربسـتان   يها ما در فرودگاه ياند و همه همکاران ستاد افت کردهيعربستان در تهران در

همه نوع خدمات را متناسب با  ،با مشکل مواجه شد يتا اگر پرواز ،ا هستنديمجهز و مه

د است کـه شـاهد   ينشوند. ام ي، زائران دچار خستگتأخيره کنند تا در زمان ئت ارايوضع

 .«ميباش يدر سال جار يحج آرام و قابل قبول

 يحجـ  ياست هماهنگ بعثـه و سـازمان در برگـزار   يخبر از س ،يالين جمله آخر ليا

داند کـه چـه    ينم يهنوز کس ،ن وجوديبا ا .دارد هـ ق 4344در سال و بدون تنش آرام 

 پروازها وجود دارد.... . برنامه يسازمان برا يساؤدر دل ر يآشوب
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 9389 قعده ذيهجدهم  ؛9831شنبه چهارم آبان  سه
 4344قعده  شنبه هجدهم ذي سه

 (ديدار از بعثهنخستين )ديدار از بعثه جمهوري اسالمي ايران  

بـه   «سنگال» ييقايآفر بعثه کشور نفره از چهار يئتيازده است هيساعت  و سه شنبهامروز 

ـ  از يبعض اند. آمده عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت داريد  ن بعثـه هـم حضـور   امعاون

 ،نگـاه اول  اسـت کـه در  ميانسـال   يبعثـه سـنگال مـرد    ريـيس  ،«و يد حاج منصور» .دارند

 .دهد ميتر نشان  جوان

ت يـ حاکم سـابقه  ازن يکه اکند  ميترجمه  به فارسي فرانسه از سخنان آنها رامترجم 

 .ت دارديسنگال حکا برفرانسه  ياستعمار

 د:يگو ميان يرانيااميرالحاج عنوان  بههم  فقيه ولينماينده محترم 

 حـج بـر   عرصه در را ينيسنگ بار آورد و ميبه حج  يحاج هزار 454ران هرساله يا»

مختلـ    هـاي  نگـاه  در سـندگان مـا  ينو محققان و کتاب را 455 از شيب .کشد ميدوش 

کنـار   تازه در .صفحه حدس زد هزار 94حدود  در شود آن را مي يکه به عبارتاند  نوشته

 ر آمـوزش و يمسـ  در شـود و  ميتال نوشته يجيد يفضا مطالب مختل  در، روز هر ،نيا

ـ  .دارندحضور مستمر ها  ون درکارواني، روحانانجام اعمال حجاج  يسـه روحـان   ک تـا ي

ـ  اگر جامعه زنان در ه است ويحوزه علم سفر کاروان از هر يسهم معنو ش يکاروان به ب

 .جمع آنان باشد ه دريعلم هزنان حوز از يا د عالمهيبا ،ک برسدينص  به اضافه  از
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ـ دن از يدگانيبرگز و همه امکانات با .نجا فراهم استيمارستان هم ايب درمانگاه و  ياي

حجـاج   همـه  يغـذا  حجـاج،  ت بهداشت جمـع يرعا يتازه برا .نديآ مينجا يطبابت به ا

 يغذا ،خود .متمرکز غذا داده شوندطور  بهد ينفر با هزار صد و سه .شود ميطبخ  جا کي

 .نهار،شام صبحانه، .است بزرگ يشهر

ـ  سـطح شـهر   در خـود ماسـت و   آنها هم باونقل  حملس يسرو  آنهـا را  ييجـا  هجاب

 .ميکن ميهماهنگ 

 ،ت حج عربسـتان يرياصحاب مد ،تيمسئولن يبار سنگ و تيجمع کثرتن يهمه ا با

 و هـا  هن تجربيحاضر به انتقال ا ما ،ن وجوديا با. دانند مين حجاج يتر منظم را ما حجاج

 «.منت و مزد يب ،ميهست به شماها  برنامه

درنـگ،   بـي  ،هـم باشـد   يمـدار  اسـت يرسد کهنه س ميو  که به نظر يد حاج منصور

  :گويد و ميکند  مي يخوب ينيع و يسه ذهنيمقا

شهما   .شما هاي يک دهم حاجي يعنين يا م ويدار يپانصد حاج و ده هزار، خوب ما

سفر  م ويندار عمره گزار باً اصالًيتقر ما د ويدار نفر عمره گزار انه هشتصد هزاريسال

شما درخور توجه  يکارها انتشارات و يحجم باال. ستيمعمول ن ما کشور عمره در

 .ميات شما استفاده کنيتجرب از م تايا آمده ما ک است ويتبر و

آنهـا  ين تـر  جـوان  کارشناسان وزارت خارجه هستند و سه تن از ،حاج منصورهمراه 

ک يـ س ينـو  شيه پيرش تهيبه پذ ،طرف دو يوگو گفت .دهد ميانجام  را يسينو گزارش

 د.شو مي ينامه منته تفاهم

 در جمهـور  رييس مشاورعنوان  به ـکه ازحاضران جلسه است  ـ  «ياسحاق مدن يمولو»

 د:يگو مي رد ويگ مي يپ ادامه بحث را ،سنت اهل استفتائاتئت يه رييس وـ سنت  اهلامور 

م يت بودن ندارياحساس اقل ما دارند و مييصم اريروابط بس ،رانيا در يسن عه ويش»

هسـت کـه    آمـوزش آن قـدر   احکـام و  ياجـرا  د ويعقا در يآزاد ،تيمين صميع در و
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کـنم   مـي دعوت  ،ديهست يشما که مالک از م ويفقه مذاهب اربعه دار يدانشکده اختصاص

 االسـالم والمسـلمين   حجـت مـن مثـل    .ديران بفرسـت يـ ل بـه ا يتحص يبرا جوانان خود را

 «.دميشرفته ديپ و زيتم با ويز يليخ را «طوبا» شهر به سنگال آمدم و بار دو عسکر يقاض

 و هـزار  چهـار ازحجـاج   ارت خانه خـدا يز يبرا ،است ييقايآفر يسنگال که کشور

 .گردانـد  مـي  به آنها بر را ست دالريدو و سه هزار به هنگام سفر رد ويگ مي ششصد دالر

 و سـه هـزار   شـود و  مي تأمين ست دالريدو و هزار با وآمد رفت هتل و ما وينه هواپيهز

 شود. ميبازگردانده  يغذا به حاج و ينه جاريهزعنوان  به گريد دالر چهارصد

مـن  : »ديـ گو مي ،آمده است يکمال سادگ در برهنه و همراهانش پا حاج منصورکه با

تـالش   ت ويميابـراز صـم   يمن برا .امدمينجا نيفات به ايتشر حسب پروتکل و اصال  بر

   .«ام دن شما آمدهيبه د ها هانتقال تجرب يبرا

خـوب   ،ييقـا يچهـره آفر که  متوجه شدم ،دميک دينزد از را حاج منصور که ميهنگا

 .پوشاندب را يريپتواند  مي

 يان در بانک اطالعاتيحاج يبرا يپزشک يساز پرونده

انـواع   .دارد يا پرونـده و پزشـک کـاروان   نزد کـاروان   ،رود يکه به حج مزائري هر 

شـود و پزشـک بـا     يآورده مـ  «تا  پل»ها نزد پزشک در لو  نه چندان محفوظ  يماريب

بيماري او را به انواع  اتآورد و ابتالئ يصفحه م يرا بر روزائر سوابق  ،ماريدادن بارکد ب

کـه   نفر لپ تا  داشتند 445تنها  ،پزشک 445نکه امسال از يکند. اما جالب ا يم يبررس

 ،«تـا   لـپ »گـر بـا نداشـتن    ينفـر د  335است و  يهر پزشکترين وسايل  ضروريجزو 

 شدند. يم يپرونده پزشک يخارج از ماجرا

ـ ا ينتوانست برا ،«اضير»الت تحت امر دکتر يتشکبه ظاهر و   ،نفـره  335ن جمـع  ي

پروژه  يو اجرا امديبه کار ن يليو بارکد هم خ يه کند و بانک اطالعاتيته يتا  قطع لپ
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مرکـز  ايـن،  ناقص مانده است. با وجود در حال حاضر ان يحاج يپزشک يبانک اطالعات

تـدارك   مـي يرژ يدو نـوع غـذا   ،نه و مکهيمد يها دهد که در آشپزخانه يخبر م يپزشک

ن دو مدل يبتوانند از ا ،هستندا گرفتار فشارخون يابت دارند و يکه د ييآنهاتا ده شود يد

شـتر مبـتال   يبه استرس ب و ها باال نرودن و قند آ رند و فشارخونيهم بهره بگ مييرژ يغذا

ام حـج هـم اگـر بـا خـوردن مـوز فـراوان        يدر اگوناگون  يها نکه استرسيچه ا ؛نشوند

کنـد کـه بـا وجـود      يمايجاد بوست ي مشکلدر زائران  ،ها همراه شود موجود در کاروان

 شود. يگر مياسباب هزاران غصّه د ،يمناسب سنت ييستم دستشوينبود س

بار به صورت نخستين  يکه برا ييها هيبا وجود توص يمرکز پزشک ،در هر صورت

 مـي حسـاس و مه  هـاي  ، به موضـوع ار زائران قرار دادهيبروشور چا  کرده و در اخت

 445طـوري کـه    به ؛دارد يتوجه اساسگوناگون  يها يمارياز ب يريجلوگ روشچون 

در  ييمارسـتان صـحرا  ينـه و مکـه کـه در تـدارك ب    يمرکـز در مد  ينفر کـادر پزشـک  

واکسن انواع آنفوالنزاها و پنومواکس را  ،هستندق يام تشريو ا «مشعر»، «منا»، «عرفات»

ت، آسـم،  ينو بورنشـ يت، سينوزياز س يناش يها يماريمار زده و ناچارند بيبه زائران ب

(COPD)  را  درد همراه است ا گوشيو  يچرکدرد و گلو يسندرم آلرژ يپنومونبا که

ـ يدرصـد از زائـران ا   33 ،گذشـته  يهـا  سـال  يط درمان کنند. گرفتـار   يبـه نـوع   يران

ـ انـواع و وجـود  و تغييـر محـيط   از  يناشـ  کـه  انـد  شده يتنفس يها يماريب  ،هـا  روسي

گـرم  آفتـاب  گذشـته از ايـن،    اسـت.  ط عربسـتان يبهداشـت در محـ  نبود ها و  يباکتر

 يحـوادث کند و  مبتال مي يو عضالن ياسکلت يها يماريبعربستان برخي از زائران را به 

زخوردن در حمام و معـابر و بـدتر از   ي، آسانسور، ليبرق ، پلهيسقوط از بلندهمچون: 

 .سازد نيز زائران را دچار مشکل ميهمه در وان 

انجـام   يهنـوز کـار   ،ده استينه رسيبه مدهم سازمان حج که تازه  رييس ياليل يعل

 بـودن ژه يو آن وگويد   سخن مين حجاج امسال يدر ب يگريدمورد  بودنژه ياز و ،نشده
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سـن دارنـد و   سـال   43 يباال ،انيدرصد از حاج 45نکه امسال يچه ا ؛استسن کهولت 

 يآنفوالنزا»امدند و امسال که يبه حج ن« يريخنز» يماريبه علت ترس از ب ،سال گذشته

ـ تـازه با  .ت قـرار گرفتنـد  يدرصد در اولو 45ن يهم رخت بر بست، ا« يخوک شـتر  يد بي

 مار نشوند.يمواظب آنها باشند که ب

آبـان   42ن گـروه آنهـا در   يمهر و آخـر  93گروه از زائران در ن نخستياز ورود  ياليل

او از  .«آبان است 43تا  44نه به مکه از يرفتن از مد يخ حرکت برايتار»د: يگو يمچنين 

 د:  يگو يان در مکه ميرانيا يهزار نفر 454اجتماع 

کسهان  يط يتهوان همهه را در شهرا    ينمه  ،ت مسکن در مکهير بودن وضعير متغيغ با

ر است، امکهان  يتغمکه گر يدامکانات در و ونقل  حملغذا و در اما  .ر داداقر مسکن

 جود دارد.  و يجاد برابريا

 ،يهـزار نفـر   455ه يگر با سـهم يکند که تا هفده سال د يداغ دل همه را تازه م ،ياليل

ش ياز افـزا ايـن،  با وجود در حال حاضر بايد صبور بود. و کرد د يتوان ثبت نام جد ينم

نـه حـج   يمت هزيسق  قآورد. ايشان  يان ميحج هم سخن به مقيمت  يهزار تومان355

و کـ  آن را دو  کنـد   اعـالم مـي  هزار تومان  453ون و يليچهار مرا  4425تمتع در سال 

 ش اتفاق افتاده است.يهزار تومان افزا 455 ،مت ک يهزار تومان که در ق 334ون و يليم

سـال  )نـده  يآ يهـا  سال يمت براين قيم، اينگر هست ک و گذشتهيما که نوستالژ يبرا

مـت چهـارهزار   يان امروز از قيحاجطور که  همان ؛خواهد بودآل  دهيار ايبس .ش( ه4335

و  يار عـال يند کـه بسـ  يگو يتهران هم م «نه ارشاديحس»در  «يشربت اوغل»تومان کاروان 

 ش.يآن هم حدود پنجاه سال پ؛ خوش سفر بوده است

 ،و معتـاد  ياکيـ ران و ممانعـت از ورود زائـران تر  يـ د از زائـران در ا يشد رسياما باز

در تعـدادي   يريدسـتگ و سـبب  ن درسـت کـرده   ينش منقلزائران  يبرا يگريدگرفتاري 

 فرودگاه شده است.
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 يان داشت و اسباب دردسر بـرا يجرنيز ام عمره ين داستان در حج گذشته و ايالبته ا

م و اصـال  اجـازه   يکنـ  يما گذرنامه آنها را باطل مـ  ديگو يم يالي. لشده بود تور و ملکش

ـ ايـن  م. با وجـود  يده ينمرا خروج معتاد از کشور   ينگـار  بـه مسـئله انگشـت    ياو وقت

 ينگـار  انگشت»د: يگو يکند و م يم ينيبر اعصابش سنگ ،رسد يها در فرودگاه م يسعود

کننـد و در   يمـ نسبت به آن اقـدام  خود ن ياساس قوان است و کشورها بر ينيبحث سنگ

 .«ان نبوده استيرانيان بوده و مختص ايسال گذشته نسبت به عموم حاج

رمـرد،  يان پياز حاج ،طالبان است ميکه خود مهد القاعده و حاعربستان  ،نکهيجالب ا

 ينـواز  مهمـان  رد ويـ گ يمـ عکس ها  طلبد و از چشم ياثر انگشت م يرانيزنان و مردان ا

 است. ميبره هم ن دروّمتل يايند. عجب دنک يجانانه م

ان نـاتوان  يـ حاج که از اعزام همـه کند  نيز اشاره ميکشور  ييمايسازمان هواپبه  ياليل

واگذار کرده و امسـال   يسعود ييمايهواپ يها درصد را به شرکت 35؛ تا جايي که است

شـرکت   يهـا  حسـاب  ،هيدرصد بق 95تا با است ان را آورده يدرصد از حاج 44هم تنها 

و » :ديگو يپروازها م تأخيراز  يدر کمال ناراحت يالي. لشودپر  يسعود« ريوف»ونقل  حمل

ر يـ در غ .اسـت  يرفتنيپـذ  تـأخير ر آب و هوا ييا تغيو  يبروز نقص فنکه در صورت نيا

 .«رشير قابل پذيت است و غيريسوء مد ،صورت نيا

 مخابرات بعثههاي  فعاليت

 نـه يخـودش را دارد و داسـتان هز  خـاص  ، مسـائل  انيـ ن ميمخابرات هم در اشرکت 

 ي، موضـوع «االتحـاد » و «لاالجـو » ،«نيـ ز» يها شرکت ياعتبار يها کارت مينگ و سيروم

بنشيند گو و عربستان به گفت يبا اپراتورها ،رانيار ايسشرکت ارتباطات سبب شد است که 

ران در يتماس با ا ،تومان 443 يافتيتماس درکند؛ بر اين اساس، کسان يها را  و همه تعرفه

ک ياگر است. اما تومان  345ران يا يامک براينه ارسال پيهزو تومان  9334ها  همه شرکت
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تومان است  234نه آن يهز ،رديا تلفن ثابت تماس بگيبا تلفن همراه خود  يمشترك سعود

 .گذار استها اثر  آن در تعرفه هاي و نوسانکننده  نييتعميان ن يو نرخ ارز هم در ا

گر يان بـا همـد  يـ کـه حاج  ييهـا  از تمـاس  ،ميکنـ  يها را جمع م نهين هزيا يتازه وقت

 (تومـان  9334 ،قـه يک دقيـ يکسان است. )ران يارتباط با ابا قيمت برقراري رند که يگ يم

 .شـود  يخته ميبه حساب مخابرات عربستان ر يشود که چه پول هنگفت يممشخص تازه 

نه يهز يدرصد 45 ييجو و صرفه (422)استفاده از کد راه حل خاص با زائران شک،  بي

تومـان بـه    234و همچنـين از  تومان  355به  9334نه آنها از يستند تا هزينگ آشنا نيروم

ن مبلـغ هنگفـت بـه    يـ د جست تا ايبا يراه ،در هر صورت .دا کنديپکاهش تومان  355

نه تماس يار تومان هزکصد هزي ،يرانياگر هر زائر ازيرا  ؛خته نشوديها ر يحساب سعود

ناقابل به حساب مخـابرات عربسـتان   تومان ون يليصد ميارد و سيليده ممبلغ  داشته باشد.

 استزائران وسيله  به يا قهيک دقيتا تک زنگ  33به معناي ن يد رفت و اخواه يسعود

از گم شـدن   يناش يها يگرفتار ،انين ميحال در ا .ن خواهد بوديش از ايبترديد،  بيکه 

راه حـل   يکشـور سـعود  مشکلي کـه در   ؛دارد يگريد يها ل هم داستانيو سرقت موبا

 چنداني براي آن وجود ندارد.

 ونيزينما و تلويخبر آمدن هنرمندان س

ــرا ياز آمــدن جمعــحــاکي خبرهــا  ــدان ب ــز ياز هنرمن ــا اســت ارت حــج ي کــه ب

از  يصورت گرفته است و قرار بـود کـه بعضـ    جمهور رييسدفتر  رييس يساز هماهنگ

از آنها  يبعضکه رسيد خبر  آبان مان باشند. اما روز چهاريم نياهم در هنرمند  يها خانم

ن کـاروان  يـ سـفر ا هـم در مـورد   ها  تيها و سا از رسانه يبعض .اند از سفر انصراف داده

بايد سال  43 ،نهيهزاز پردخت ر يغديگر به ان ينکه حاجيچه ا ؛ت به خرج دادنديحساس

 در انتظار باشند.

 يتلقـ بزرگ تبديل شود.  ييمعماخواهد به  مي يياحتمال آمدن هنرمندان گو يماجرا
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در  ،هنرمنـدان دارنـد  در مـورد  از مردم  يگروه خاصطور معمول  بهکه  يبيب و غريعج

 شود. يمشاهده مخوبي  بهنجا يا

معلوم که آمـدن آنهـا    امده و از کجايسفر ناين به  ين کاروانيچنهنوز به هر حال، 

مگر مکه ست. گذشته از اين، ينه منصفانه نين زميدر ا يداور شيپر هم نباشد. يخ منشأ

 ،گـر يد ين اختصـاص دارد. از سـو  امنـ ؤاز م يبه جمع خاصتنها ارت خانه خدا يو ز

ن جامعه شکل امنؤاز م ياريب از جامعه هنرمندان که در ذهن بسيب و غرير عجيتصو

ـ يب مؤمنخود  يکه با نوع يريتصو ؛ار دارديبس يا ت آن فاصلهيبا واقع ،گرفته است  ين

 همراه است.

 يعربستان سعود يساز آماده

ـ راد» يانداز اقدام به راه ،در بدو ورود زائران يعربستان سعود ـ « هيـ و التوعي ا همـان  ي

، اردو، ييايانـدونز ، فرانسه، يسيانگل ،يعرب :يها کند که به زبان يدر حج م يو آگاهيراد

ام حج فعال اسـت و  يک ماهه ايک دوره يدر  ،وين راديشود. ا يپخش م يفارس و يترک

دربـاره   ،يعربسـتان سـعود   ير فرهنـگ و اطـالع رسـان   يـ وز ،«نيالـد  يمح زبنيعبدالعز»

، و صـد البتـه  « کنـد  يه برنامـه پخـش مـ   تسـاع  93و يـ ن راديا»د: يگو يآن م يها تيفعال

ت از آن هسـتند و در  يـ حمادر پـي  هـم   يکشور سعود ياسيو س يفرهنگ هاي مؤسسه

ـ انيد و به انتشار بنبر يآنتن م يبرنامه خود را به رو 22 ،روز 45مدت   يهـا و آمارهـا   هي

بـه   يس دهـ يسرو يهزار نفر برا 94با استخدام د که نپرداز يم يدولت سعوداز يمورد ن

و، يـ رنـد. در کنـار راد  يرا برعهـده بگ  يينظافـت و راهنمـا  وظـاي   خواهنـد   يم ،زائران

نظافـت   يبـرا  ،ها اعالم کردند که شش هزار نفر در مکه و شش هزار نفر در منا يسعود

ـ بـه آنهـا از طر   يدهـ  سيزائـران و سـرو   ييراهنمـا  يه برايو بق ق کـار در رسـتوران و   ي

 يسـعود  همه استعداد عربسـتان  ،نکهيب اياما عجها مشغول به کارند.  ها و مغازه يينانوا

د در انتظـار بـود تـا در حـج     يده شده است و بايدر مکه د مسجدالحرامفقط در نظافت 
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 ام حج رخ خواهد داد.يدر نظافت ا يچه اتفاق يسال جار

را « جمـرات » سـتم مداربسـته منطقـه   يها اعالم کردند که با س يسعود ،گريدسوي از 

 يش امـور پزشـک  يدر هما «نيالعابد نيب زيحب»از قول  «وزيعرب ن» .کنترل خواهند کرد

هـا بـه مجسـمه     تواند مراسـم پرتـاب سـنگ    يم ،افتتا  طبقه پنجم جمرات: »است گفته

عربسـتان   ييو روسـتا  ير امـور شـهر  يـ که معـاون وز  يو .«ل کنديشتر تسهيطان را بيش

ژه در نظـر  يـ و يازهـا يحمل زائـران بـا ن   يبرا يليوسا ،در پل جمرات»د: يگو يم ،است

 .«تا به آنها کمک شودرفته شده است گ

 .دا شوديدر جمرات پ يلين وسايد چنيشا .ن باشديخدا کند که چن

 دشت جناب ملک الموتنخستين 

 يان نگذشته است و مسـئله جـد  ياز ورود حاج يزهنوز چند رو .چهارم آبان است

 يا آزاردهنـده طور  به يبردار و عکس ينگار نهيو قر ينگار ان با انگشتياز حاج بازرسي

ـ  و چانـه هـا   ظاهر مذاکره بهان است. اما يدر حال جر بـه حـذف    ،نـه يسـتاد مد  يهـا  يزن

شود و مـدت انتظـار چهـار سـاعته در      يم يپنجاه سال منته ياز افراد باال ينگار انگشت

نـه بـه   يفرودگـاه مد  يهـا  ( سـالن يب )به جهت بازسازينه که به علت تخريفرودگاه مد

 کرده است.دا يبهبود پ ميکضر ار حال حدل شده يزائران تبد يبرا يمکافات

ـ يان زائران ايدشت خود را از منخستين جناب ملک الموت هم  ،انين مياما در ا  يران

دن بـه  يرس يکه قلبش برابود  يساله تهران 42زائر ، «زيعز»فرزند « يم رنگيرح»کند؛  يم

. از سـپرد جـان   «انصـار »مارسـتان  ينجا آرام گرفت و در بيدن به ايد و با رسيتپ ينه ميمد

ـ  ل پرونـده يتشـک  يران برايشنهاد ايب پيز خبر از تصوين «العالم» يگر سويد  يالمللـ  نيب

داد کـه در  را  «ونسـکو ي»در « ق الحـج يـ طر»عنـوان   بـه  حـج  يمراسم معنـو  يثبت جهان

و  مياسـال  يان کشـورها يآنها در م يرا  معنويج ميحفاظت و ترو يالملل نيکنفرانس ب

هنـوز   ،ين مراسم بزرگـ يجالب است که چن .ديب رسيبه تصو مياسالسازمان کنفرانس 
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ــازه مســلمانان ســازمان کنفــرانس يبــه ثبــت نرســ يالمللــ نيبــ يهــا در ســازمان ده و ت

ـ با .کنند يريگ يپرونده را پ ،رانيشنهاد ايکه به پرفتند يپذ مياسال رت و تـالش  يـ د بـه غ ي

ـ   که ن گفتيمسلمانان در سازمان کنفرانس آفروص  نشدني  ه ين سـرما يتاکنون بـه چن

ران به آنها فهمانده ينده اينما «انيمسعود علو» ياند و البته آقا توجه نکرده يبزرگ يمعنو

ـ باکه  است مياسال يکشورها يرا  معنوين ميتر ن و بزرگيکه حج باالتر آن  يبـرا د ي

 م شود.يتنظ يالملل نيپرونده ب

 «ديزي»و  «هيمعاو» ،«انيابوسف»از  يادي

ت يـ و سرشناس فرقـه وهاب  يافراط يها را با دو تن از چهره يقطر نشست «رهيالجز»شبکه 

گـزارش   ،شـنبه شـب و جمعـه    . پـنج کردر يتکفرا ان يعيش ،خود يگزارش برگزار و در برنامه

محمـد  »ش ين همـا يـ در اپخـش شـد.   « گاه صحابه در اسالميجا»ره به نام يالجزدر  يشيهما

 تخت قطر برگزار شده است.يپا «دوحه»که در داشتند شرکت  «سيعثمان الخم»و  «يفيالر

عه يه شـ يـ عل يفحاشـ  يبرا ييبه سکو ،پرداختن به نقش صحابه يجا که به يشيهما

کـه از   ييهـا  دروغ .ان همـراه بـود  يعيو ش :امامان معصومه يبا آتش دروغ عل ،بدل شد

ره بـه دامـن جهـان    يـ چون الجز اي يالملل نيآن هم در سطح رسانه ب ،شبه عالمان يگلو

س از يعثمـان الخمـ   يديل تمجياباط ،يفيرال يها تر از دروغ اما زشت .اسالم افتاده است

ه کم بـود و نـواده   يچرا عمرِ پسر معاواز اينکه س  و تأد بوده يزيه و يان و معاويابوسف

ـ افته اسـت. دسـت مر  يان را يعيکمتر فرصت سرکوب ش ،هند جگرخوار بـه همـه    يزادي

زشـت  اعمـال  در مقابـل  ون عربستان که يو صد البته وهاب يامو انشيک و همتکاران يجنا

گونـه   هـر  ميرهبـر انقـالب اسـال    ،ماجرا ين سوياما در ا .آنها واکنش مثبت نشان دادند

 يمفتـ  «بيـ حمد الطا» .را حرام اعالم کرده است سنت اهلبزرگان مورد احترام به اهانت 

عه يست و پشت مسلمان شيز نيان جايعير شيتکف» :اعالم کرد که ييفتوا يز طين «االزهر»

 .«نشستنماز و به اقامه خواند توان نماز جماعت  يم
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 نوشتن از حج دغدغه

از  يکـ يرفتم. افراد بسياري به آنجا آمده بودند. صبح به کتابخانه  4:43امروز ساعت 

را  «يزديـ د محمـد کـاظم   يسـ » «يالـوثق  عررةة »کتـاب  و آمده حاضر در بعثه  يها خانم

 يجـا  .س کنـد يتـدر  هـاي معينـه   از خـانم تعـدادي  براي  خواهد تا بحث حج آن را مي

 است.  ده يرس يبه درجات خوب يحوزو يها خانم ميدارد که سطح عل يخوشحال

   .هم متفاوتشان يها در خواست .ار استيکتابخانه بسبه ون يروحان هاي همراجع

در امـور حـج    فقيه وليندة ينما .دهم مي ياق امور فرهنگتپ به ايتا يرا براها  ادداشتي

بساط نوشتن من هـم   آمدند؛به کتابخانه  عسکر قاضياالسالم والمسلمين  حجتارت، يو ز

   .خواهد زودتر مشغول نوشتن شوم مي يپرس احوالسالم و ضمن  .ز پهن استيم يرو

ا را به شکل زمان حـال  يقضا؛ چون دغدغه دارمبسيار اق نوشته يروش و سمورد  در

 هـاي  گـزارش  ؛گر نوشته شـده اسـت  يداي  وهيکتاب حج به ش ،گريدسوي از  .سمينو مي

ک يـ د يشـا  ،در کتـاب حـج  ها  نوشته ن دستيمتفاوت و ا يها با قلم يبيا ترکيو  ميرس

 تجربه متفاوت باشد.

هـاي   رو هسـتم. هنـوز کـارم در قسـمت     ههاي بسياري روب با نگراني ،در هر صورت

 کنند. ها خوب همراهي نمي بعثه خوب جا نيفتاده است و بخشگوناگون 
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 خاص يآقا يها دخالت

 ،4442در اعــزام افــراد بــه حــج ســال  «ييمشــا ميار رحــياســفند»دخالــت  داســتان

بـرد   ينام م« خاص يآقا»به نام  يياز مشا «تابناك»هرچند  .دا کرديپ يمتنوع يها انعکاس

عنـوان   بـه  ،4442سـال  در  (95/344شماره )هنرمندان و ورزشکاران را در نامه  يو معرف

چـرا   گويـد  کند و مـي  مي يبرخالف عدالت معرف ارهاياز اختنادرست دخالت و استفاده 

بـه همـراه همسـر و دختـران      ،ندگان مجلسيورزشکاران و هنرمندان و هشت تن از نما

کـرده باشـند.    يگذار ا سپردهيکه ثبت نام و ، بدون آناند شده يحج تمتع معرف يخود برا

سرپرســت  «يب کاشـان يـ حب» يآقـا  ،الدوســتانه فوتسـ  يان بـاز يـ در جرنمونـه،   يبـرا 

ـ   هدرواز ،«لو د طالبيوح»س يپرسپول کـرد و از   يتـازه دامـاد معرفـ   عنـوان   بـه  م رايبـان ت

 .کنداعزام او به حج تمتع اقدام  يه ازدواج، برايهدعنوان  به خواست تا جمهور رييس

 ،حـج  يان اعـزام بـرا  يـ در جر« خـاص  يآقـا » ير گذاريث، موضوع تأدر هر صورت

ک از يـ  چيمل دارد کـه هـ  بسي تأ يجاها را شکل داد.  سؤالو انبوهي از از تنش  ييفضا

ر يسـا  يبـرا  ين فرصتيو اگر چن ندارند ين فرصتيها چن و وزارتخانه ها ؤسسهو م ها مقام

قابـل   ،ه زائـران يخارج از نوبت به سـهم  ياريبسهاي  حاجيآن وقت  ،بوده باشد ها مقام

 ق خواهند بود.يتزر

 ان به مکه يدرآمد دولت از اعزام حاج

ان يـ زان درآمد دولت و نظام از اعـزام حاج يمها،  ها و سؤال بحثن يدترياز جد يکي

 شود. يده ميسازمان حج پرس رييس ،ياليل يبود که از عل يالن سؤيبه حج است و ا

حـج از  هاي  فعاليتبابت  يچ مبلغيه ،کند که سازمان حج ين نظر را مطر  ميا ياليل

هـم   يپردازد و پـول  يو دولت فقط حقوق کارمندان سازمان را مکند  يافت نميدولت در

 يا حـج بـه گونـه   هاي  و برگزاري برنامه کند يافت نميحج درهاي  برنامهبرگزاري بابت 
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داشـته باشـد کـه    د توجه يباهم طور  البته همين د؛ياياضافه ن يچ مبلغيشده که ه يطراح

توجه  ،ليدلن يکرد. به هم تأمين يين مبلغ را از جايتوان ا يچون نم ؛دياينهم کم  يمبلغ

 ان.ينه محاسبه سود و ز ،است يرسان خدمتبر اساس ما به حج 

قلم کاال از  23د يتا خر ،ان گرفتهيحاجندادن ران در انتقال يا ييمايل هواپلتع ياز ماجرا

ـ بـه پد ـ که بگذريم، ار دولت و سازمان حج است  يکه در اختـ ها   يسعود  ده فاجعـه بـار  ي

 شود. يتر م ميوخمراتب  بهت يوضعم و يرس يزائران م وسيله بهشده  يداريخر يها يسوغات

 ين کاالهـا يتـر  اعتماد بـه نـازل   ،زائران به بازار عربستان که در واقع يجا هاعتماد ناب

گـر از  يا هـر شـکل د  يـ ر فرودگـاه و  يدر مس يرانيک بازار مطمئن اينبود  است و ينيچ

چ يهـ  ،حـج  يم اقتصاديعظ شده تا از سفرهسبب  يرانيا يجاد اعتماد به تجار و کاالهايا

ـ يهـا هـزار نفـر چ    ده يبـرا ران نرسد. در حـالي کـه،   يبه اقتصاد ا ميسه و  يو هنـد  ين

 ياريکسـب و کـار بسـ    يفضا ،مقابل و در نقطهشکل بگيرد  و رونقي سود بازار پر ،يسعود

بيشـتري  گر آن است که بخش يت تلخ ديواقع .ستين تمام ماجرا نيا و ل شوديران تعطيادر 

سـخن   ،رسند ين وجوه حج که ميبه هم ،ک و سکوالريالئ يها انيجر مياسال ت ضدايادباز 

 ياريبسـ  يبـرا با تأس ، آورند که  يان ميران به ميها و دشمنان ا ختن پول به دامن عربياز ر

و نداشـتن   مياسـال  يجمهورمسئوالن توجهي  اثرگذار است و شائبه کمها  سخنن ياز مردم ا

 زند. يشتر دامن ميب ،نظام هير را علين مسيدر ا يبرنامه اساس

 لياول ورود به قصر الدخ يروزها

ابـان  يواقـع در خ  ،«ليقصـر الـدخ  »در هتـل   مياسـال  يساختمان بعثه حج جمهـور 

   .است «يالعوال باب»

واقع شده کـه  در طبقه اول بعثه  ،است يمعاونت فرهنگهاي  اتاق مراجعه که 444اتاق 

ون يد نبض تپنده ارتباطـات مـردم و روحـان   يو شاهم هست مجموعه بعثه اتاق  نيتر شلوغ
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 «ميالسالم دکتـر مظلـو  حجت ا»بعثه  يمعاون فرهنگ .است يفرهنگ يها تيفعال در حوزه

والمسـلمين  سـالم  حجـت اال »و « يخ احمد زمانين شيحجت االسالم و المسلم»به همراه 

  هـا هسـتند؛ از طـر    در جلسـه  وآمـد  رفـت و مدام مشغول فعاليـت   «يد احمديحم يآقا

ون يار از روحـان يبسـ هـاي   سؤالطر  ون و يبا رابطان و روحان يگرفته تا هماهنگ ها جلسه

و نيـز   هـا  کـاروان  يز بـرا يع جوايتا توز يفرهنگهاي  هاي مسابقه سؤالم يتقس ، وها کاروان

 ها. ون مشهور در کاروانيروحان يسخنران يبرا ها جلسه يسازمانده

چراکـه کارهـا    ؛اسـت  يار جدينه بسياول ورود به مد ين فشار کار باال در روزهايا

 ، صـرف روز وقـت از شـبانه   ينشـتر يب ،ليدلن يبه هم اند. نشدهدهي  سازمانهنوز خوب 

 .شود مي 9يزائران حرم نبو يامور فرهنگانداختن ان يبه جر يتالش برا

حـج  بعثه و سـازمان  گوناگون  با اجزاي ييهماهنگ شدن و آشنا يبرا ،اول يروزها

هرچنـد در  پـي ببـرم.   بخـش  عملکـرد هـر   تالش بسياري بايد بکنم. بايد به چگـونگي  

االسـالم   حجـت شـدت متوجـه هماهنـگ شـدن بـا دفتـر        بـه  ، تمام حواسماول يروزها

دارم در دسترس باشم و از بعثه کمتر خارج شوم  يسعاست و  عسکر يقاض والمسلمين

 ها دور نمانم. ها و مالقاتداريدتا از 

در کنار امـور   .ه هستنديلاو يهرکدام سخت مشغول دوندگ ،بعثهگوناگون  يها گروه

نکـه  يچـه ا  ؛دارد هـاي بسـياري   مراجعـه  ،اول يهـم روزهـا  اسـتفتائات  ، دفتـر  يفرهنگ

، کـار  اسـتفتائات ص چند خط تلفن بعثه بـه  ا اختصا. امستيه زائران کم نياولهاي  سؤال

 کند. يمراجعان را کمتر م

نه يشکسته به مد يبا پاکه  ،«ابرقوي يزد»اهل  ،«زاده ن فال يمحمدحس السالمحجت ا»

اش  ب پـا در چهـره  ياز آسـ  يرود و هنوز آثـار ناشـ   يزحمت راه م آمده و عصا به دست به

افراد مراجعـه   يگو پاسخ يخلق و خوش ميکال نيريهمچنان با حوصله و با ش ،ان استينما

آنهـا را   يهـا  يبعثه، مشتر يگو اذعان دارد که خطوط تلفن پاسخ ،نکهيضمن ا .استکننده 
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 اند. رند و از زحمت مراجعه خالص شدهيگ يک تلفن پاسخ ميراحت کرده و با 

ـ ام»اهـل  کـه  اسـت   «يريـ سـالم ام حجت اال»، استفتائاتگر يد يگو پاسخ  «ير کـال ي

 يبتيمطـا  يها واژهش از يگوو فال  زاده در گفت يزان که آقايبه همان م .مازندران است

 .ستين يبه و شوخيرغم چهره خندانش اصال  اهل مطا يعل يريام يآقا ،کند ياستفاده م

 .و مِزا  يگونه شوخ چيبدون هاما  ،است يشگيهم شلبخند

ن يشـتر يب .است يافت وجوه شرعياتاق محاسبه و در ،بعثه يها گر از قسمتيد يکي

است که در محاسبه خمس و حساب سال خـود   يمعطوف به کسان ،اتاقن يا به مراجعه

بـه   ،از شروع اعمـال پيش خواهند  يام اعمال حج ميا بدهکارند و در اياند و  کرده تأخير

پرداخـت نکـردن   ا در مـورد  يها را بپردازند  يبده ،خود توجه کنند يحساب سال خمس

 رند.يبگ يل حضرت آقا اجازه شرعينده و وکياز نماآن 

ـ ر امور مربوط به طر  و برنامـه  ،بعثه يها گر از بخشيد يکي  ياسـت کـه آقـا    يزي

هـا و   مطالعـه روش در ايـن بخـش،    .کند يت ميريآن را مد «زاده فال  يمحمدهاد دکتر»

نـد و بـا   ک يبه صورت عقـل سـتاد بعثـه عمـل مـ     در عمل، و  شود گيري مي يها پ برنامه

نـده  يابق و حـال و آ سـ  يهـا  هـا و برنامـه   بـه مطالعـه روش  گوناگون  يها ل گروهيتشک

تـا   ،زاده دستور دکتـر فـال   کند. با وجود  يم ميتنظ ،ها را سازمان داده پردازد. گزارش يم

کـه   يکـار  ؛اورميـ ها را به دسـت ب  در خطوط آنها نفوذ کنم و گزارش متوان يها نم مدت

 يها بولتن ن بود کهي، اسپرد ياز همکارانش م يکيزاده در همان ابتدا به  دکتر فال  يآقا

محرمانه بودن اخبار تـا   يل تلقين کار به دلياما ا .اخبار مطلع شومروزانه را بخوانم و از 

 شود. انجام نميها  مدت

از  يکـ يبعثـه اسـت کـه     يهـا  ن بخشيتر گر از شلوغيد يکي ،ونيامور روحانبخش 

تعـدادي  شـه  يسـت و هم ها ون کـاروان يبعثـه بـا روحـان    يها و برنامه ها مطالبه يها کانال

ـ ا .نـه دارد يدر مدپروپاقرص  مراجعه کننده ار يبسـ  هـا  ، حجـم مراجعـه  اول ين روزهـا ي
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تـک و چنـدنفره بـه     تـک  ،گونـاگون  هـاي  جلسـه  يهـا  خواسـت ها، در باالست و برنامه

 شود. يها منتقل م ون کاروانيروحان

ارت و بعثـه مقـام   يـ سازمان حـج و ز  يمرزهاو نيز بعثه گوناگون  اجزاي هنوز همه

را هنـوز  گونـاگون   يها قسمت نمسئوال چون ؛ستينروشن چندان  ميبرا يمعظم رهبر

 مـه مـن ه  ،کننـد  يکـه تصـور مـ   است  يا ا به گونهيح آنها از قضايزبان توض .شناسم ينم

  يو وظـا  هـا  ميبدون اظهار بـه ندانسـتن خـود از تقسـ     مشناسم و ناچار يها را م بخش

البتـه   .م روشـن شـود  يمسائل برابپردازم تا پاسخ گوناگون به طر  پرسش و  يها بخش

د يـ کـه چـه با  دريابـد  سـنده  يتا نو ؛همراه است يارير با مشکل بسين مسياتجربه کردن 

است  ين در حاليکند و ا يدا نميپنيز بکشد و فرصت نوشتن  ياريبسسختي د يبا ،بکند

از ايـن رو،   .ده شـود يات حج ديعملگوناگون  رود تا اجزاي انتظار مي ،يعيطبطور  بهکه 

ـ اشـراف کامـل پ   ،حـج اعـم از بعثـه و سـتاد    گوناگون  کتاب حج بر اجزاي سندهينو دا ي

 يدارم. تـازه روزهـا   ياريمشـکل بسـ  کامل ن اشراف يدن به ايرسمن هم براي  .کند ينم

بـه   يکمتـر کسـ   ،شناسـند  يرا نمـ گونـاگون هنـوز نويسـنده     يها ران بخشيمدکه  ،اول

که به حـج  است  يها خبرنگار از ده يکيکنند  يفکر م دهد؛ چون يماو پاسخ  هاي السؤ

و کـرده  ت خـود را پـر   يمورأو روزنامه محل م يخبرگزار هاي د صفحهخواه يو م آمده

هـا باشـد و    سؤالن يهمه ادر پي پاسخ د ي. اما کتاب حج بادچند خط مطلب کاسب شو

هـا و   و نشسـت  هـا  ميبر همـه تصـم  تا جايي که امکان دارد کند و آوري  خبرها را جمع

ان اشراف يحاجمسائل اعمال و همه بر  تر از همه ات حج و مهمياخبار و حواد  و عمل

ام  قول داده ميو دکتر مظلو عسکر يقاض يحاج آقا، فقيه ولينده ينمامن هم به  .دا کنديپ

سـم و از حجـاج و   يرا ننو ينده مقـام معظـم رهبـر   يسفر نما وآمد رفتکه فقط گزارش 

ق .  ه 4344حـج سـال    گـزارش در ز يـ نحـج  گونـاگون  هـاي   بخش رانيمدها و  کاروان

 .مطالبي را بيان کنم
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 بعثه يهماهنگ ين جلسه شورايدوم

بـراي  شـود و مـن    يل مـ يبعثه هم در عصـر چهارشـنبه تشـک    ين جلسه شورايدوم

بعـدازظهر برگـزار    3قرار است جلسه ساعت  .کنم ين جلسه شرکت ميبار در انخستين 

سـاعت برنامـه    عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت سئول دفترم «يصالح» يآقا .شود

ع و حواد  از وظاي  من است؛ ي، وقاها ها و مصوبه تهيه صورت جلسه .دهد يرا خبر م

   .ام برداشته ينيسنگ سنگ

حجـاج   يت غـذا ياز وضـع  يابيها و ارز از کاروان داريدموضوع جلسه بر سر  ،شب

کنـد   يه حجاج اشاره مـ يبه مسئله تغذعسکر  يقاض والمسلميناالسالم  حجت .شروع شد

 يکالت روزهـا ظاهرا  روند کـاهش مشـ   ،داشتمها  کاروان که از يداريددر » :ديگو يو م

ـ  يا يک ساعت يظرف  ينه همگياول مشهود است و زائران مد ـ تغذ ،ميک سـاعت و ن ه ي

 هـا ه آن. اما گلبودند يراضت غذا ياز وضع ،داشتمها  کاروان که از يداريدشوند و در  يم

 «!بود غذا و اسراف ياديزاز 

د: يگو يپردازد و م ينه ميدر مد «نزي»و  «ليدخ»از آشپزخانه  داريدهم به  ياليل يآقا

ستم آشپزخانه يس .نداشتند يها مشکل ران آشپزخانهيمد .خود را دارد يکارها روند داخل»

 يارهـا نباز ا .رسـد  يموقع مـ  ه هم بهياولکنند و مواد  يموقع عمل م به يهمگ ،و تدارکات

رنـد.  يگ يل مـ يـ خود را مرتـب تحو  يانبار کاالهاها،  کاروان رانيمد .داشتمدار يد يجانب

 «.ده استينرس يتينجا شکايم و تا ايهم نداشت يمشکل

نوس أم نامـ يبـرا  ،ييها و مواد غذا بر سر آشپزخانه يجلسه و بحث جد يهنوز فضا

 يال بـرا ن سـؤ يا ؟!اند خورد و خوراك شروع کردهبحث را با موضوع ان يچرا آقا .است

ت ارشـد حـج   يريمـد  اسـت.  يار جـد يبسـ پيونـدد،   مـي ن جمع يبه ا ي کهوارد هر تازه

شـود   يم يجد ييداستان آنجااما  .متعجب خواهند شد از اين امرهم  مياسال يجمهور

 برد: يدها ميح خريبحث را به سمت توض ،سازمان حج رييسکه 
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 م:يکن يد ميد از سه مجرا خريدر حوزه تدارکات و خر»

نده محترم مقام معظم يد که نمايون خريسيمناقصه و کم يبا آگه يعربستان سعود .4

افت يش ينفر افزا 3نفر به  3د هم از يون خريسيژه دارند. کميو يا ندهيدر آن نما يرهبر

کـل حراسـت را وارد    ريو قراردادهـا و مـد   ير کـل حقـوق  ين بود که مـد يو علت هم ا

ـ نان باال برود. اقـالم مـورد ن  يب اطميم تا ضريد کرديون خريسيکم در و نـوع کاالهـا   از ي

اسـت کـه    فقط در مورد مـرغ اسـتثنا   ،ن کاالهايين تعيشود و ا ين مييد تعيخرون يسيکم

ص ين امر را انجـام دهـد و بـا تشـخ    يسازمان وکالت داد تا ا يندگيون به دفتر نمايسيکم

 کند؛د مرغ اقدام يدر خر يفيو ک يموضوع

 يکننـد و بـرا   يانتخـاب مـ   ،از خـود يحسب نها  کاروان رانياست که مد ييکاالها .9

هـا   کـاروان  ييايـ جغراف يها تياساس موقع از ممکن است برين نيو ا خرند يان ميکاروان

 داشته باشند؛ ييها تفاوت

ام حج ياز در ايمورد ن يو سه قلم کاال يسران. ياز ا يو سه گانه واردات ياقالم س .4

ـ بـا رعا  ،ن اقالميشود که ا يران وارد مياز ا ون و قواعـد  يسـ يد و کميـ فات خريت تشـر ي

ت مناقصـه و  يـ سازمان حج هم بـا رعا  يد از تعاونيخر يشود. حت يمداري يمناقصه خر

ـ لبند يد منعقد شد. در مورد خريقرارداد خر .شود يمداري يه خريد با بقيط خريشرا ات ي

نگـاه   يمعمـول  يک متقاضـ يبه چشم  ،سازمان يپگاه از سازمان دستور دادم که به تعاون

ـ ان نداشـته باشـد و ا  يـ جر ها در معامله يا ژهيو يتلقشود و  ـ  ،ن مسـئله ي در مـورد   يحت

 «.شود رعايت ميعمره هم و ام حج يمربوط به ا يدهايخر

 ؛پرداخـت  «رب شمال»د يخر يبه ماجرا ،ديبه اوج رس ياليل يکه سخنان داغ آقا ميهنگا

 رفت.ينه آن را نپذياما آشپزخانه مد د،د آشپزخانه مکه بويمورد تائ ،شده يداريرب خرزيرا 

انتقـال   د ويـ خر ،ييرايپـذ  و ييمواد غذاموجود در موضوع  هاي تيتوجه به حساس

بهتـر  هرچـه   معطوف بـه  ،ها تيظرف استعدادها و از باالييدهد که حجم  ميکاالها نشان 
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ا وجـود  ي  بودن ياحتمال ضع از يحت ،انين ميا در د شود ويبرگزارشدن مراسم حج با

ـ   يـ خرچگـونگي  ا ي ييهر شائبه در مورد هر کاال  ؛شـود  مـي  يريـ گ يد آن بـا وسـواس پ

ـ فيکپايين بودن نه به ياعتراض آشپزخانه مد شـده در مقابـل    يداريـ خر گوجـه  ت ربي

ـ را در مـورد ا  اي يار جـد يبحـث بسـ   ،ت کامل آشپزخانه مکـه يرضا ان يـ ن کـاال بـه م  ي

 .سازد ميمواجه  يجد يچالشبا د را يون خريسيو کم «مهتاب شمال»کشاند و رب  مي

 ين قاضـ يسـلم ماالسـالم و ال حجـت  چـه   ،رانيمسئوالن امور حج ا يجد يريگ يپ

نه يآشپزخانه مدنداشتن ت يرضا يدر ماجرا ،سازمان حج رييس ياليل يو چه آقا عسکر

همــه در مــورد  ينــيزبيو ت ينــيزبيت از ضــرورت ريــحکا ،يخــوراک ين کــااليهمــاز 

 امور حج دارد.  هاي انيجر

صـحنه   پشـت  .است «ليکم» يمراسم دعا يمسئله برگزار ،گر جلسهيموضوع مهم د

مراسم دعا بدون مشـکل برگـزار   تا طلبد  ميرا  ياريبس يها تالش ،ليکم يدعا يبرگزار

نـه  يس مديپلـ  ريـيس خود با  يگوهاو ح گفتيآخوندزاده به تشرد يمج يآقا يوقت .شود

گـو  و گفـت زني، تعامـل و   از چانه يمفصلشود که چه حجم  ميمشخص تازه  ،پردازد مي

 شود. برگزار  «نين الحرميب»ل در يکم يک دعايرد تا يصورت گبايد 

در ات حـج کـه   يـ ر عمليمـد  ،آخونـدزاده  ينه در مذاکره خود با آقايس مديپل رييس

 د:  يگو مي ،کند مي يش عذرخواهيشاپيپ ،تيجمعشلوغي احتمال مورد 

م کـه  يـ ه شما توجـه دار ين از ناحيت قوانيما مهم است و ما به رعا يت شما برايامن»

 يمنطقـه برگـزار   ،بعد از مراسـم  يبلکه حت ،کنند ميت ين را رعاينه تنها قوان ،زوار شما

 ماند!   ينمن يزم يک کاغذ هم روي يکه حت يطور ؛کنند ميز يدعا را کامال   تم

حداکثر  ،ن خاطريبه هم ؛ميدان ميار مقدس ين منطقه را بسيما ا»د: يگو يآخوندزاده م

 يد به اطالع شما برسـانم کـه بـرا   يبااين، با وجود  .ميمکان و مراسم دار ياحترام را برا

ـ  99برنامه را از ساعت  ميخواه ميم و يت داريهزار نفر جمع 45ما حدود  ،ن هفتهيا  يال
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 «.ل شماستيهرطور م»: س گفتيپل رييس «.مير دهييتغ 99:45تا  94:45به ساعت  94

امـر بـه معـروف و     يها تيئاز هيتعدادي ت و آزار يس در مورد اذيپل رييساز  يوقت

دا يـ حضـور پ تمرکـز و  س ياداره پلـ اين مسائل در امسال » :گفتند، دياز منکر پرس ينه

 .«کند ميجاد نيا يرفتار آنها مشکل .کنند مي

ـ  نيـز  ها  خانمهاي  لباس  و ياز کمردها  يدرباره بازرس کـه  شـود   مـي  ياظهـار نگران

 نکنند.   يا مردها بازرسيند و يايب داريد يها برا ا خانميدهد  ميس قول يپل رييس

هـاي دعـاي    موضوع شـعرخواني  ،جلسه شوراي بعثهمطر  در يکي ديگر از مسائل 

مراسـم توجـه   ه ژيـ و يبه مسئله شـعرها  ،در مراسم دعا يدرباره شعرخوانکميل بود که 

ن نامـه  يـي بـه آ  ،نکـه يتـر ا  و مهـم  شوند ييمحتوا يابيارزپيش د از يشود که شعرها با مي

 نه توجه شود. يل مديکم يدعا يياجرا

زائـران در   يهاوآمـد  رفـت  يمسئله مراقبت و حفاظت از زائران و موضوع چگـونگ 

 يجـاد راهـرو  يا يت و چگـونگ يـ جمعميـان  در آنهـا   وآمـد  رفـت از دعا و پيش و پس 

به آنهـا  د يبا ،نهيل در مديکم يدعا يط برگزاريکه در شرااست  ياتموضوعاز  ،يتيجمع

 توجه داشت.

ـ با ،رديـ گ مـي ت قرار يکه دور جمع يا صد نفرهيس يوار انسانيد از  يريد بـه جلـوگ  ي

 ها کمک کند.  وآمد رفتتصادم افراد در 

 در ساختار بعثهکاهش توسعه و 

کنـد و معاونـت    يس مـ يتـدر  يشناس جامعهدر زمينه زاده که  فال  يدکتر محمد هاد

 يپس از شرکت در جلسه شورا ،در بعثه را برعهده دارد يت منابع انسانيريتوسعه و مد

روم و  يکند و من هم با او به جلسه م يبعثه در نشست خبرنگاران شرکت م يزير برنامه

 نه هستم.يل مديشتر شاهد پرسش و پاسخ خبرنگاران مستقر در هتل الدخيب
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 يو معنـو  ينکه امور فرهنگيا ؛ ازديگو يات حج ميزاده از ساختار حاکم بر عمل فال 

اسـت و امـور    يمقام معظـم رهبـر   عهده بعثه، برحج يالملل نيو روابط ب ياسيو البته س

ه و بهداشـت و حراسـت و   يو سفر و اسکان، تغذ تيگذرنامه و بلهمچون: تهيه  يياجرا

 بر عهده سازمان حج است.ونقل  حمل

 دارد کـه  اشـاره   يشـان ا .ديـ گو يبعثه مـ گوناگون  يها بخشکاهش زاده از  دکتر فال 

 يست پسـت سـازمان  يب .اند کردهدا يپ کاهشبه سه معاونت  ،الت بعثهينت تشکوپنج معا

 495 ينيگزيبعثه و جـا  يکارکنان ستاداز نفر  495جه آن حذف ياند که نت ز حذف شدهين

شـود؛ زيـرا    نيز ميکتاب حج البته اين امر شامل حال به جمع زائران بوده است. زائر نفر 

 ا. امـ شـدند  يج مـ يمصاحبه و نوشـتن آن بسـ   ،اطالعات يآور جمع يدو نفر براهر سال 

شکر خـدا   ،سمينو يم يچاره افتاد که هر چيقرعه به نام من بکاهش نيرو، ل يدلامسال به 

 شود! يتمام نم

نـده خبـر   يارت در آيـ ل پژوهشـکده حـج و ز  ياز تشـک زاده  دکتر فال اين، با وجود 

 .نگرفته استقات مجوز آن را يهنوز از وزارت علوم و تحقهرچند  دهد. يم

 تـري  ياساسـ  يهـا  د گـام يخود با يپژوهش يها تير فعاليمسدر حال، بعثه ن ياما با ا

و انتقـال فرهنـگ حـج بـه      يالمللـ  ني، بيارزگ حج سه بعد حج يچراکه اگر برا ؛بردارد

 يکـار جـد   يرو چيهـ  حـج بـه   ،ريـ در مورد دو بعـد اخ را در نظر بگيريم، داخل کشور 

 است.انجام نداده  يپژوهش

ـ يه ريـيس کـه   «يبوشـهر  ينيحسـ د هاشـم  ياهلل س تيآ» ،گر سوياما در د  مـي ت علئ

حضـور سـران    ،کنـد و آن  يگـر را مطـر  مـ   ياز نوع د يدرخواستاست، بعثه  يالملل نيب

جهان اسـالم  مشکالت رفع  يبراروزها، ن يتا در ا ،ام حج استيدر ا مياسال يکشورها

اهلل  تيـ و ب 9ينبـو حج و وجـود مقـدس حـرم     يمعنو يو با الهام از فضاکنند  يفکر

 بپردازند. ميجوامع اسالمسائل موجود در  يبه بررس ،الحرام
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از  ياريغلبه بس ،حج يحضور در فضا ؛ار موافقميبس يبوشهر يجناب آقا يبا آرزو

هـا کـاهش    حکومـت  يمـداران و رهبـر   استياز س يارين را بر افکار و اذهان بسياطيش

د در نظـر گرفـت   يـ ل را بايو اسرائ کايآمر طرهيسو به عبارتي  ياما فاکتور اساس ،دهد يم

همچـون:   ييسـران کشـورها   ياز سـو  مين اقدايچن ،د غربيشد سلطه يدر ورا ايکه آ

پذير  انجامو...  «لبنان» ،«نيبحر»، «تيکو» ،«امارات» ،«عربستان» ،«يبيل» ،«تونس» ،«مصر»

 يارسـاز اجـ   نـه يتواند زم يم ،ش آنيش از پيده و مطر  کردن بين اياست هرچند طر  ا

 چندان دور باشد. نده نهيآن در آ

 :ائمه يرو ادهيو پ «ر قبالنيخ عبداالميش»

ابت يع در لبنان است و هنوز نيتش يها از استوانه يکي «ر قبالنيخ عبداالمياهلل ش تيآ»

عنـوان   بـه  راان لبنان بوده يعيش يمجلس اعال رييس يکه زمان «صدر يامام موس»جناب 

ـ از نزدايشان مجلس اعال بر عهده دارد.  رييسنائب  ن سراسـر  امنـ ؤک شـدن قلـوب م  ي

است که خداونـد آن   مييضه عظيحج فر»: ديگو يسخن ماين چنين  ،ام حجيجهان در ا

 يين روزها مسلمانان در هرجـا يعت واجب کرد و ايشرن و ياز ارکان د يکيعنوان  به را

بـود   ساسـا ن يابند و بر هميضه در مراسم حج حضور ين فرياقامه ا يبرا ،توانند يکه م

ضه ين فريا يادا يرا برا ياديز يها يرفتند و سخت ياده به حج ميپ :که امامان معصوم

 .«کردند يتحمل م

ـ  هاي موجـود  يطواف زائران و سخت ياز فضا يرمرد وقتيپ و « مـروه »و  «صـفا »ن يب

از گناهـان را در انسـان    ييبـه رهـا  اق يد و اشتيآ يبه وجد م ،ديگو يموقوف در عرفات 

طان يشـ  مـي ر»د: يگو يم «جمرات مير»مان در يت اياز احساس تقوايشان . ندازيانگ يبرم

 .«طان درون همراه باشديش ميد با ريبا

ماموسـتا  »بـا کـالم    يبـ يعج يعه در لبنـان همـاهنگ  يبـزرگ شـ  خ ين زبان باطن شـ يا
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از طـواف   4442که در نماز جمعه روز هفتم آبان دارد  «سنندج»امام جمعه  «نيالد حسام

 آورد: يان ميخانه خدا سخن به م

 ؛ن اسـت يزمـ  ين مکـان در رو يتـر  ن معبد و با ارزشيتر خدا و کعبه با سابقه خانه»

ا و بندگان صالح خدا در آنجا به عبـادت خـدا   يا و اوليانب ،ار دوريان بسيکه از سال ييجا

انـد و امـروز    دهيخود معطر و منور و قداست بخشـ اند و آن فضا را با عطر  مشغول بوده

 .«گاه وحدت مسلمانان است يتجل

را کـه   يکنم راه ياحساس م ،گذارم يرا کنار هم م يو سن يعيکالم دو عالم ش يوقت

ن ياسـتوارتر و ن يتـر  بـزرگ است؛ راهي که  :اطهار ةو ائم امبرانيراه پ ،ميرو يمامروز 

بـر سـر و    يا از گرد راه آنها غباريآ اند. اما کرده يطآن را  يت و بندگيعبود يها استوانه

غ يـ ز از مـا در يـ ن احسـاس را ن يعصر مدرن همسم ينيماشکه ا آنيند و ينش يصورت ما م

از آن  رشـحات د تنهـا  يشـا  .اسـت محـروم کـرده    يضـ ين فيداشته و ما را از درك چنـ 

 م.يم و محروم نمانيغ نشوين هم دريبه ما برسد و خدا کند از هم يرحمان اترشح
  



 ش(  ه 1431ق/   ه 1341)گزارش حج سال  61

 62/ ص31131/ شاخه 31-5-36/ تاريخ زاده نجف / مجري:31/ پرينتراييآ گيري صفحه غلط/ 13حج

 

 

 

 

 

 9389 قعده ذي ستميب ؛9831آبان  ششمشنبه  پنج
 4344قعده  شنبه بيستم ذي پنج

 ديتقلعظام مراجع  يها از بعثهدار يد

د يـ مراجـع عظـام تقل   يهـا  بعثـه ديـدار   يد برايند که باخبر دادشنبه است.  صبح پنج

 امسـال   ،ديـ مراجـع عظـام تقل   يهـا  از بعثـه  ينـده مقـام معظـم رهبـر    ينماديدار م. يبرو

 ،اند بوده يسال اول هاي امسال ران و تحوليدا کرده است. اگرچه همه مديپ يگريشکل د

بـود  رويه بر اين منوال  گذشته يها در سال .بوده است يلز امسال سال اوين اتفاق نياما ا

ـ به دها  بعثه يساؤندگان مراجع و ريکه نما  سـپس  آمدنـد و   يمـ  فقيـه  ولـي نـده  يدار نماي

نـده  ينما ،شـنبه  صـبح پـنج  . امـا  گرفـت  يصورت مـ  داريدشد و  يپس داده م ،دارين ديا

نکه خـود شخصـا  بـه    يچه ا ؛کردر يگ غافلها را  همه بعثهارت يدر امور حج و ز فقيه ولي

بعثـه بـود.    يد از سـو يـ ک حرکـت جد ين يها شتافت و ا دار بعثهيهمراه معاونانش به د

 هنـوز داسـتان گذشـته و حـال      ،کـه  يدرحـال  .ها رفتم ن بعثهيدار ايدبه هم من رو،  ازاين

 دانستم. يها را نمداريدن يا

مـن هـم سـاعت     .ميل بعثه باشـ يهتل قصرالدخ يدر البدقيقه  4:45ساعت قرار بود 

 .ندا هافتاد سرعت به راه به عسکر يقاض يآقاحاج م که شد متوجهدقيقه رسيدم. اما  4:45

 .رساندمبه آنها زحمت  خودم را بهمن نيز 
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 «يرازيمکارم شاهلل  تيآ»بعثه  .1

سـاختمان   يرو کـه روبـه   يا ار سـاده يبسـ  مييداخل هتـل قـد   ،بعثه يبه دنبال اعضا

بعثـه   ،ميـ رو يکه م يا بعثهنخستين دانم  يهنوز نم .روم يم ،ل قرار گرفته استيقصرالدخ

ـ آ بعثـه »عنـوان  بـا  سـاختمان   يورود يدن تـابلو يـ است. با د ک از مراجعيکدام اهلل  تي

   .ام شود که به کجا آمده يممشخص  «يرازيناصر مکارم شالعظمي 

ـ بعثه در بعثـه آ  يو علما ينده مقام معظم رهبرينما رحضو   ،يرازياهلل مکـارم شـ   تي

 متعـدد روشـن   يهـا با کولر مييمورد استقبال واقع شد. آپارتمان قد ياريبس يبا شادمان

 را آن  يالت دفتــريبعثــه و تشــک همــه ،کــرد يخنــک مــ مــيکــه بــه زحمــت آن را ک 

 .داد تشکيل مي

آمـدن شـروع شـد و انـدك     و درمورد چگونگي ار دوستانه يان بسيآقا يگوهاو گفت

 .ديگرد يها منته ها و رساله عربستان از آوردن کتاب هاي روش ممانعت مقاماندك به 

آقـاي  ار يبسـ  يشـادمان و دمشـک  ينقل بو  ييبا چا ييرايپذ گوها باو ت گفتيميصم

دو پـر هيـاهوي    يگوهـا و اما گفـت بيشتر شد. اهلل مکارم  تيبعثه آ رييس، «منفرد نظري»

هـا گـوش    به بحـث  يشتريار بيبا دقت بس م کرد تاکولر مجبور يسر و صدانيز طرفه و 

 بود.ع کشور يها و وقا تيميصمبيشتر در مورد دهم که 

 «يلياردب يموسواهلل  تيآ»بعثه  .1

االسـالم   حجـت شـد و  ع مطـر   يـ و بق ها ارتيجا بحث از حضور در مراسم زنيدر ا

بـدين   اي را تعري  کـرد  ر در بقيع خاطرهدر مورد حضورئيس بعثه مهدوي  والمسلمين

ـ آ :پرسـد  يمـ  يومهـد  يع از آقايحاضر در بقشر  که يکي از مبلغان  حفـ    ا قـرآن را ي

حفـ  نبـودن قـرآن را مسـتند بطـالن       ،يوهاب و مبلغ دهد يم يپاسخ منفشان يا ؟ديهست

ده شـما  يـ ل بر بطالن عقين دليا» ؛«بطالنکمَلَعيليهذاَدل»د: يگو يعه دانسته و ميد شيعقا

 .[«ديستيکه قرآن را حف  ن] است
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 «يستانيساهلل  تيآ»بعثه  .4

ـ بـود، ا  يفارسـ کامـل  طـور   بـه آنهـا   يکه فضاگذشته دو بعثه برخالف  ن بعثـه در  ي

بسياري کـه بيشـتر آنهـا    ون يو البته روحانقرار دارد اده و شبه مسجد ار سيبس يساختمان

ـ بعثــه آ ريـيس . حضـور دارنــد در آن هســتند،  يعـرب زبــان و عراقـ    ،يســتانياهلل س تي

 يعراقـ ــ   يرانيمشهور ا يها است که از خانواده «يشهرستان والمسلمين االسالم حجت»

 ار در عراق دارند.يهستند و نفوذ بس

 ،يشهرسـتان  االسـالم والمسـلمين   حجـت رد و يـ گ يمتداول صورت م يها يپرس احوال

ـ احتـرام و  ،فقيه ولينماينده محترم ضمن احترام به   يبوشـهر  ينيحسـ اهلل  يـت بـه آ  يا ژهي

بـا کمـال    يشهرسـتان  يخورد و آقا يچشم م ها به وهيدر جمع م ييقايفرآ يا وهي. مگذارد يم

و  عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت يوه برايبه پوست کندن مکند  يمشروع  ،تواضع

ــايار زي. صــحنه بســيبوشــهر ينيحســ يآقــا ــکــه در م يا صــحنه ؛اســت ييب ر يان ســاي

 .شود يده نميدهرگز  يو دانشگاه ياسيس يها تيشخص

د يآ يان جمع ميبه م ،دارد کسالتشدت  بهکه  ياز اخوان شهرستان يکي ،انين ميدر ا

 ،د دارديکه به خاطر تب و لرز شد يطيز از شرايزند و او نيخ يبه احترام او برم يو همگ

افتـه و خـود   ياش را  يميدو تن از دوسـتان قـد   «يزديراشد » يآقا .کند مي يعذرخواه

 رود. يبرخاسته و به کنارشان م

 «ميحکسعيد د محمديساهلل  تيآ»بعثه . 3

حضـور داشـتند.   و عـرب   يعراق يم هم علمايحکسعيد د محمديساهلل  تيبعثه آدر 

 يبحـث سـازمانده  جـا  شکل يافته بود. در اينه يرايپ يار ساده و بيبس يطيدر محاين بعثه 

 از حج به عتبات مطر  شد. ،ارت دورهيحج و ز ينيسفر زم

عتبـات و   کامـل و دوره  تاريـ ران به عراق و عربسـتان همـراه بـا ز   يکه از ا يارتيز

ـ يزم لـومتر راه يحدود دو هـزار ک  يريمسانجام گيرد، در عراق و عربستان  :ائمه را  ين
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مسـتلزم   ،يا دهين ايچن ياجراشک،  بيه ما باشد کيبازگشت آن با هواپ؛ البته اگر طلبد يم

ـ  يهـا  يسـتگ يمنطقه اسـت و با  يها ار با دولتيبس يها يهماهنگ را در عرصـه   يفراوان

خود را به صورت گسترده  ينيزم يمرزهاتا طلبد  يها م ن دولتيا يا منطقه هاي سياست

 .کنندباز  ينيسفر زم يگر و برايکدي يرو به

 «يد خراسانيوحاهلل  تيآ» بعثه. 2

در  .خورد به چشم مي يپشتو  ياز مبل و قال يبيترک يد خراسانياهلل وح تيبعثه آدر 

مسـائل  و ان يعيه شـ يـ عربستان عل يها يريگ سختدر مورد گوها و گفتبيشتر  ،ن بعثهيا

 .بود حجاج يآوردن کتاب به عربستان برامربوط به 

 «يزيخ جواد تبرياهلل ش تيآ»پسر مرحوم  ،«يزيجعفر تبرحجت االسالم والمسلمين »

خ جـواد  يشـ اهلل  تيـ بحث انتقال بعثـه مرحـوم آ  است، به شان هم بوده يبعثه ا رييس که

شـان  يا يهـا  مسئله انتشـار کتـاب  کند.  اشاره مي ،يد خراسانيوحاهلل  تيبه بعثه آ يزيتبر

نيز از مباحث اين جلسه بـود. همچنـين در ايـن ديـدار بـه       يزيخ جعفر تبريش وسيله به

کـه  نيـز پرداختـه شـد     «امسع»س شده در منطقه يسأن تيرزميز يبند طبقهدر  يسعبحث 

 يمسـعا  يسـع اهلل،  تيـ آحضـرت  داشتند  ياظهار م «يکلباس» حجت االسالم والمسلمين

شـه کـوه اسـت و نـه     ير ين سعيرزمينکه طبقه زيچه ا ؛دانند يز نمين را جايرزميطبقه ز

 شمرند. ين قسمت را مجاز نميدر ا يسع ،ن خاطريبه هم .خود کوه صفا

  «اضياهلل ف تيآ»بعثه . 6

 .هسـتند  يافغـان هـم  شان يمقلدان ابيشتر و افغاني است  ياض اصالتا  از علماياهلل ف تيآ

اي پوشانده شده بود.  ار سادهيموکت بسپيرايه بود و ک  آن با  دفتر ايشان بسيار ساده و بي

ان يعيبا شـ  «شبه قاره هند»و  «يجنوب غرب يايآس»حلقه وصل و  يعيعالم بزرگ شايشان 

کمـال تواضـع و ادب در   بـا  اسـت،  شان يبعثه ا رييسکه  «محقق» يآقااست. گر مناطق يد
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و  يزديـ و راشـد   عسکر يان قاضيآقااي که  و توجه ويژهنشسته بود. البته احترام  يا گوشه

د و يسـاده سـف   يها با پارچه ش اتاق،يآرااست.  يدنيار جالب و ديبسبه او دارند،  ياستاد

 اض است.ياهلل ف تيآ حاکم بر بعثهافغانستاني قه يذوق و سلبيانگر  يخوب به، ختهيسبز آو

 «يهمدان ياهلل نور تيآ»بعثه . 7

آن را بـر عهـده   ت يريمـد  «يخوانسـار  يصالح» يکه آقا يهمدان ياهلل نور تيبعثه آ

 ،اهلل تيـ ط ساده بعثـه آ ياست. مح يبعثه مقام معظم رهبر رييس يبعدديدار محل دارد، 

از  4454متولـد  ض يفـ  يحـاج آقـا   .اسـت پوشيده شـده   يکيد پالستيسف يها يبا صندل

 هايي که از ارتيزتعداد شان در مورد ياز ا يوقت .سال حاضر در جلسه است کهن يعلما

که به من وعده سـفر   ييآنها: »دهد يپاسخ م ينيريش به ،شود يده ميپرساند،  داشتهاهلل  تيب

 .«قرار گذاشتند که سفر را نشمرم ،دادند

 «ياهلل سبحان تيآ»بعثه . 3
 حاضـر همـراه اسـت.    يار علمايت بسيميز با صمين يسبحاناهلل  تيمالقات در بعثه آ

اسـت بعثـه   يکـه ر  «يمدرس» يهمانان را ندارد. آقاياز م ييرايپذ يجا ،کوچک بعثهاتاق 

و  کنـد  اي مـي  ويژه يارزگ سپاس ،فقيه ولي ه نديدار نماياز تقدم د ،عهده دارد شان را بريا

 است. عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجتت يميوظ از لط  و صمظمح

 «يگانيگلپا ياهلل صاف تيآ»بعثه . 1
آن را بـر  ت يريمـد  «مـي د محمدحسـن ق يس» يکه آقا يگانيگلپا ياهلل صاف تيبعثه آ

به گـل گاوزبـان در    ييهمانان از چاير ذائقه مييبا تغ ،طيمح يبا وجود سادگعهده دارد، 

 شود. يافت نمي يگريد يکوچک همراه است که جا ياستکان

 ،عسـکر  يقاضـ  االسـالم والمسـلمين   حجـت از اقدام  يو قدرشناس يپرس احوالپس از 

 «خمـس »مطالبـه کتـاب    ياهلل اسـتاد  تيـ و آ رسـد  يماهلل  تيحضرت آ يها به کتاببحث 
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در  ياهلل اسـتاد  تيـ شـأن و شـمّ آ  ترديـد،   بـي  .شـود  يداده مـ شان يکه به اکند  ميشان را يا

 االسالم والمسلمين حجتن هنگام يدر ا .داردان ينجا هم جريا يخواه و کتاب يشناس کتاب

ـ  ،رسد ينم [ديسر يغ] ياستاد يبه آقاخمس »به شوخي گفتند:  عسکر يقاض ـ بـا ا  يول ن ي

 .«شان خمس خودشان را گرفتنديا ،وجود

 «يآمل يجواداهلل  تيآ»بعثه . 11

االسـالم   حجـت صـورت گرفـت کـه     يدر حـال  يآملـ  يجـواد اهلل  تيبا بعثه آديدار 

در ضرورت اقامه حـج   ،يآمل ياهلل جواد تين آيريش هيعسکر از توص يقاض والمسلمين

 هـاي  تبرکـ نکه سفر حـج  ياآورد؛  يان ميسخن به م ،حج يدار همراه ضرورت کاروان به

دت و وهماهنگ است و حـج مرکـز مـ    يتعال يبا اوصاف بارآن و اوصاف دارد  يفراوان

 يرا جهـان  يم و رزق الهيشينديب يجهان ،طين شراياست و در ا يو انسان ميمحبت مرد

 م.يع کنيتوز

رش توبه از انسـان  يپذآن کردند که موضوع نقل اهلل  تياز حضرت آرا  يتيشان روايا

 ،اعمال حج و ارتيزبرد و خداوند به خاطر  است که به خداوند پناه مي يآلود مستسکر

حضـرت دوسـت    ين همه لط  رحمـان يانسان از ا ،در محضر خداوند بخشد. او را مي

 شود. يشرمسار م

خ يشـ »حجت االسالم والمسـلمين   ،شانيکه فرزند ا يآمل ياهلل جواد تيبعثه آ رييس

ـ ياز حضور نما يارگز است، ضمن سپاس «يد جواديسع ـ فق ينده ول ـ توزبـه   ،هي ام يـ ع پي

 کند. يشان اشاره مياسخنان  يد يو س يآمل يجواد اهلل تيآ

 «ين زنجانيد عزالديساهلل  تيآ»بعثه . 11

شـيوه  چنـدان همـراه اسـت.     دو يتيميبا صم، ين زنجانيد عزالدياهلل س تيدار از بعثه آيد

 يهـا  سـال  يجـار هـاي   روشکـه بـرخالف    عسـکر  يقاض االسالم والمسلمين حجتدار يد
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حاضر در  يعلماکرده است. عالوه بر هديه ها  بعثهبه را وص  ناپذيري  يشادگذشته بوده، 

 نيز حضور دارد.شان است يبعثه ا رييسکه  ين زنجانياهلل عزالد تيپسر آ ،بعثه

را بـا   ينيريگـز و شـ   ،بـود  ها همانياز م ييرايمشغول پذبا لبخند که  يرمرد روحانيپ

جعبـه   يلـرزش دسـتان او رو  کـه   درحـالي و گرفـت   مـي همانان يمسمت به  يخوشحال

 «.رميگ يحتما  پولش را م ،ديرياگر نگ .دييبفرما»گفت:  مي يشوخ به ،دا بوديپ ينيريش

 «يزنجان يريشباهلل  تيآ»بعثه . 11

من يشبا و نيز يموکت ؛شده استچيده  يآذروطنان  هم قهيسلوسايل با ن بعثه يدر ا

ب ذوق يترک ،د و ساده آنيسف يوارهايبا د مييساختمان قد يهمراه با بازساز ييعلما

معمـول   هاي ، عالوه بر تعارفن بعثهيدهد. در ا يرا در ظاهر بنا نشان م يو ترک يعرب

سفر و شرط داشتن محرم در سفر حج در مورد جواز  يزنجان يريشباهلل  تيآ يافتواز 

ـ آ يبـه فتـوا  شـود.   يبحث مـ    ،داشـتن محـرم در سـفر حـج واجـب      ،ي زنجـان اهلل تي

 .نيستشرط 

 «يد کاظم حائرياهلل س تيآ»بعثه . 14

حضـور  از اتـاق   .حضـور دارنـد   يعرب عراق يعلما ،يد کاظم حائرياهلل س تيبعثه آدر 

 ياسيبه سمت مباحث س يو عراق يرانيا يعلما يپرس شود و احوال يزبانان پر ميهمانان و ميم

 کند. يدا ميپسوق عه در عراق ير شيمسئله انتخاب نخست وزو به عبارتي، روز عراق 

در  ندنتوانسـت ان يعيشـ تـاکنون  چـرا  » :پرسـد  يعسکر م يقاض حجت االسالم والمسلمين

گر هماهنـگ شـوند و دسـت از    يار مهم بـا همـد  ين مسئله بسيد و در انعراق خوب رشد کن

 يچندان مستحکم نشده و جامعـه نوپـا   ،عه در عراقيگاه شيهنوز جاو چرا  اختالف بردارند

هـا   کيئن خود در برابر اليو در ب يدرون ياسيت تداوم اختالف و رقابت سيظرف ،عه عراقيش

 .«  را نداردر طواييو سا
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 کـا يآمرت يـ تحت حما يها انيها و جر کيئت مقابله با اليگوها بر سر حساسو گفت

 شتر است.يب «نيصدام حس»از خطر  ،يفعل ينکه خطر جديند و اک يدا ميادامه پ

اشـاره   ييکـا يآمرش يکشـ  ،«جـونز  يتـر » يبه مسئله قرآن سـوز  از علما يکي ،نين بيدر ا

 به قرآن شده است.گوناگون  يو کشورها کايآمرم دشتر مريتوجه بسبب اقدام  نيا کهکند  مي

 «محمد شاهروديسيد اهلل  آيت»بعثه . 13

ـ آ»بعثـه  رويـم.   اي که براي ديدار به آن مي ن بعثهيآخر  ينيحسـ  د محمـد ياهلل سـ  تي

آن را بـر عهـده دارد.   ت يريمـد  «يرجنديب يخ محمد ربانيش» يکه آقااست  «يشاهرود

عسکر در تقدم بر سـالم   يقاض االسالم والمسلمين حجت يدار ابتکاريان ديپا ،دارين ديا

در سـمت   يرهبـر  مقـام معظـم   ينـدگ يسـال نما نخسـتين  هـا در   ت بر همه بعثهيو تح

 ران است.يرالحاج ايام

 ت پزشکي حجئديدار با هي

ت ئـ يه ياعضـا است. قـرار شـده    قعده ذيبيستم آبان و ششم بعد از ظهر پنج شنبه 

حجت االسالم والمسلين  ،مطابق معمول .نديايب محل بعثهالحاج در  ريامديدار به  يپزشک

ـ  .اسـت دکتـر ريـاض    ،حج يت پزشکئيه رييس. نديآ ميسر وقت  عسکر يقاض  يمعرف

 هـاي  حياض در توضـ يـ دکتر ر. رديگ ميصورت  يگريپس از د يکي يپرس افراد و احوال

 :ديگو ميخود 

م و يــا انتقــال آمــوزش بهداشــت و ســالمت انجــام داده يبــرابســياري مــا تــالش »

 هـاي  سيها و سـرو  خچاليو نصب در سر در  يبهداشتنظر از ها  کاروان از يهاي يابيارز

 .  ن دسته استيو انتشار جزوات از ا يبهداشت

ـ کنـد و از طر  مـي مـنعکس  سرعت  بهرا  يهم اخبار و اطالعات پزشک يم خبريت ق ي

 .«ميد هستيجد هاي دهيدنبال کسب ا هب ،يم خبرين تيهم
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 94دهـد کـه از    مـي ح يتوضمرکز پزشکي در مدينه  رييس «يديدکتر جمش»در ادامه 

مـورد   4439 ، تـاکنون طي ايـن چنـد روز   وايم  هايمان را شروع کرده فعاليت 4442مهر 

 يفـوت آن در اورژانس و دو مورد  يمورد آن بستر 95م که يا داشته يپزشک هاي خدمات

ساله که بـه علـت    44ک خانم ي وشد  يسکته قلبدچار ساله که  42رمرد يک پي ؛اند بوده

م يشرفته داشتيبا سرطان کبد پ يماريک مورد هم بي. در کرد يفشار خون باال سکته مغز

بيمـاري خـود را    يپزشک هاي نهيمعا ريدر مسبا تأس ، ايشان  .ميران عودت داديکه به ا

ز يـ مارسـتان طـر  پرسـتار اسـتقبال را ن    يبامسـال در   ،گـر يدسـوي  از  .کتمان کرده بود

مـورد   هـاي  به بخش مارستان استقبال و او رايض در لحظه ورود به بيم تا از مريا گذاشته

 البته از اين طر  استقبال فراواني شده است.کند که  يياز راهنماين

انـد   مستقر شده «شجره»در مسجد پنجم آبان چهارشنبه  دوستان ما از ،گريدسوي از 

. دهنـد  مـي ت و امـداد قـرار   يـ روند را مـورد حما  ميبه آنجا که زائران در حال احرام و 

و شـوند   مـي  يگوناگون يها ر حالتيياز حجاج در حال شروع به احرام دچار تغ ياريبس

 .کرد معتقدافراد مسن و مراقبت بيشتري از د يبا

 کنترل کامل در تهراننبود ال از سؤ

ـ  ،کنـد  مـي از پزشکان تشکر  عسکر يقاض حجت االسالم والمسلين  :ديـ گو مـي  يول

نجـا  يمار را در تهـران کنتـرل کـرد تـا ا    يد بيبا .هاست يماريله کنترل بمسئ ،ن مسئلهياول»

 .  «مر هستنديکه گرفتار آلزا يافراد ؛ ماننددچار مشکل نشود

ماران با مشکل بـاال  يد که بيشما چرا در تهران کنترل نکرد» :دنديپرسايشان در واقع، 

شـما و سـازمان و البتـه     يمشـکل بـرا   يو کل اند نجا آمدهيشرفته به اير سرطان کبد پينظ

ايـن   ،ابـت داده شـود  يه نيسهم و نها اگر در کشور بمانندي. اشدآنها درست  هاي خانواده

 .«آيد مشکالت پيش نمي
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پژوهش و  ييشناسا ،گريمسئله د»گويد:  مي عسکرضي قاحجت االسالم والمسلمين 

نـه آورده  يمکـه و مد بـه   ييقايفرآ ياز کشورهابيشتر است که  يهاي يماريانواع بدرباره 

در اين زمينه بايـد راهـي    ا درمان کرد.ي دش واکسن زيشاپيبتوان آن را پبايد شود که  مي

درمـان را بـه دوش    هـاي  نـه يکـه هز د يبکن يستم ارجاع کاريدر سيشيد تا بتوانيد نديبرا 

جبـران   ،رنديگ مياز ما  که يلواز پ يم تا بخشيدولت و وزارت بهداشت عربستان بگذار

 .«ک ضرورت استيشک  بين يو اشود 

ـ نکه ايرد و ايپذ ميورود زائران را  ياض با اشکال چگونگيدکتر ر ن اشـکال سـبب   ي

ايشـان همچنـين    .عبور کندآنها  هاي يابيتور ارز شرفته بتواند ازيپ يمار سرطانيشده تا ب

 کند که:   اظهار مي

داده زائـران  هايي کـه بـه    ها و راهنمايي حيبا توضها  يدر حواد  مربوط به شکستگ»

 و حوادثي از اين دست کاهش يافته است. ها يزان شکستگيم ه،شد

حج  «قات و مطالعاتيمرکز تحق»س يسأالزم است به طر  تها  يماريمطالعه بمورد در 

 «يعلمـ ــ   يحج» يم کاريم و الزم است تيآن را گذرانده ا بياشاره کنم که مراحل تصو

ـ به مطالعه و تحق ،آنتحوالت حج هر سال و  يازهايانتخاب شود تا بر اساس ن ند يق بنشـ ي

 «.ميز هستيحج ن يکنگره پزشک يما در صدد برگزار ،ن حاليو در ع

 نه منورهيمد ل دريکم يمراسم دعاو شوق برپايي نخستين شور 

ـ در ل يـ کم برگزاري دعاي يبراها  از همه کاروان .شب است 2ساعت  ،پنجشنبه ن يب

ـ قبرستان بق واريد و 9مسجدالنبيمحوطه  وارين ديحد فاصل ب در .اند آمدهن يالحرم  ،عي

ـ نه نيس مديپل .مراسم دعا شروع نشده است هنوز .زند ميت موج يجمع  هـاي  ابـان يز خي

 ييشناسـا  هـاي  دسـتگاه و براي اين کار از وسايلي چون پوشش داده خوبي  به اطراف را

 بـاطوم و  س مسـلح بـه کالهخـود و   يپلـ همچنـين عناصـر    يتيزات ضد امنيتجه مواد و
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 .استفاده کرده است يامکانات امداد آمبوالنس و

ـ د يـي صـ  کـارگزاران اجرا   .مراجع هم آمده انـد  هاي ندگان همه بعثهينما   را يواري

 دعـا در  يگـاه برگـزار  يجا ه اسـت. جاد کـرد يزائران ا و 9مسجدالنبياط يح وارين ديب

آرامــش  .انــد علــم شــدههــا  نيدوربــ .ت اســتيــعمــق جمع در ع ويــبق واريــه ديحاشــ

 .برنـد  مـي  سر هحال انتظار ب سکوت در ينوع همه در .گرفته است فرا ت رايجمع مييمال

ـ   يبا ،ن مراسميا يبرگزار يداند که برا مي يکمتر کس  چقـدر  خـورد و  يد چـه خـون دل

ـ نه به جـان خر يشهر مد در را يتيامن هاي همخاطر ک ويپلماتيد و ياسيامکانات س  د تـا ي

 وشـود   فراواني برگزار مـي اق ياشت ران بايان مردم ايم که در ييدعا؛ شود ن دعا برگزاريا

حضـرت  زبـان  از ل يـ کم يدعـا  .اسـت  يا عهيمن شـ ؤمـ  هـر  يآرزوهااز آن  شرکت در

م ي، ترســخداونــد موحدانــه بــا عارفانــه و ،از عاشــقانهيــن و راز و گــوو گفــت 7يعلــ

ـ  يبهتـر  بـا  يعرفان هاي هن رشحيتر قيرق و يق معنوين دقايتر  يلط  اسـت.  ين زبـان ادب

ـ ادر واژه، واژه  .کنـد  مي گوو خداوند گفت باهم اکنون  7يعلحضرت  ييگو  ،ن دعـا ي

 .ستتضرع به درگاه او و يان عشق الهيب

،  مينظـا  هـاي  خطبـه هاي گوناگون سـخن گفتـه اسـت؛ ايـراد      لحنبا  7نامنؤرميام

گويـاي ايـن توانـايي     ياخالقـ  ياندرزها و ي  اجتماعيلطاو گاهي  ياسيس هاي خطبه

گشـوده  خداونـد   بـا راز و نيـاز   به دعا و 7مؤمنانريامزبان که  ميهنگا اماايشان است. 

 تمکتوبا و سخنانگر يدر ديي گوگويد.  که سخن ميست ين يزبان بشر ييگوشود،  مي

اينجاست که تفاوت حضرتش با ديگران چون کالم ديگري دارد و ، ر کالميام، شکالمو 

 شود. آشکار ميفروزان خورشيد 

محـل خوانـدن    گاه جـز يجا .نديآ ميگاه يبه جا يگريد پس از يکي ياسيس هاي ممقا

فـرش   روي زمـين سـنگ   ،افـراد تفاوتي بـا بقيـه نـدارد. همـه     و  ستين يگريد زيچ دعا

ـ بـه داخـل جمع   گاهيجا است که يمدت نشينند. مي پـيش از ايـن    ه اسـت. شـد  وردهت آي
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ـ د .سـرم شـدم   يبـاال  واريد ناگهان متوجه داشت. ت قراريجمع يابتدا درجايگاه  دم از ي

ـ به بق وآمد رفت يع که برايوار بقيد کنار راهرو  س ويپلـ  يتعـداد  ،شـود  مـي ع اسـتفاده  ي

هـاي   سيپلـ  ،مين مراسم بوديا که ما در 4444سال  .اند ستادهيبه دست ان يخبرنگار دورب

ـ  .ستين يآنها خبر ازامروز اما  .ستادنديا ميحرم  يشرق هاي مناره يباالبسياري   ش ويپ

و ت يقسمت جمع دو در .مسدود شده است يفلز هاي نرده باکامل طور  بهت يپس جمع

بلنـدگو   يصـدا دقيقـه   2:45 ساعت سر .اند زائر نشسته هاي خانم ،ستون جداگانه دو در

 يآقـا  .شـد  مـي آغاز  45ساعت  برنامه درگذشته  هاي سالکه  درحالي .رسد يبه گوش م

 :کند ميقرائت نغمه صبا شروع به  درمحزون  ييصدا با «اقدم يسلطان»

ِمَ ِحيمَِاهللَِبِس  ْح  ِنَالر  َالر 

نُوَب } َ َيْغِفُر اَّلُّ ِ إِنا اَّللا ِِْ  نَْْحَِة اَّللا ْنُفِسِهْم ال َتْقَ ُطوا 
َ
فُوا لََع أ ْْسَ

َ
ِيَ  أ َْ يل ِعبلِدَي اَّلا ََجِيعلً  قُ

تَِيُكُم الَْعـ ا* إِناُه ُهَو الَْغُفوُن الراِحيُم 
ْ
ْن يَـْ

َ
َِ أ ِِْ  َقْب لُِاوا ََلُ 

َْ ِـُّكْم َو أَ نِيُبوا إىِل َن
َ
ُب ُثـما ال َو أ

ونَ   9.{ُتْ ََصُ

ِمَاهلل َ َبِس  ِحيمَِاهللَأكَب   ْح  ِنَالر  َالر 

َطيَ لَك الَْكْوثَرَ } ُْ
َ
آ أ َِِّك َواْْنَرْ  * إنـا  لَِرـ

ِّ
َِ ِ  * فََص  9{نا َشلنَِئَك ُهَو اْْلْبَتُ إ

ـ  ،هـا  آيهن يهم .زديخ ميت بريجمعاز ه يهق هق گر يصدا ـ   هخودب  هـاي  هخـود خطاب

ا يـ د يـ خوان مـي  را قـرآن  کـه  مياند هنگا گفته بزرگان ما .همراه دارد به را ياريبس يمعنو

 تمدارکه تصـور عيشـر  يآقا .دنشو ميشما نازل  برها  هين آيد که اياحساس کن ،ديشنو مي

 دهـد و  مـي ل يکم يآغاز مراسم دعا از خبر ي  عربيغل هلهجبا  ،استزبان  کنم عرب مي

 :کند مين شروع يچن «چهره خوش» يآقا ،مدا 
                                         

د که خدا همه يد نشويد از رحمت خداوند نوميا و ستم کرده گان من که بر خود اسرافبند يبگو ا» ؛53و  51. زمر: 1
م يد و در برابار او تسال  يا ار آمرزنده و مهربان است و به درگاه پروردگارتاان بازگرد يرا او بسيآمرزد، ز يگناهان را م

 «. دينشو ياريچ کس يه يد، سپس از سويش از آنکه عذاب به سراغ شما آيد پيشو

 .1ا  3. کوثر: 2
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 گدد م  ام گددا  اندن      من آمده

 

 گددد م عنانتددش اددنا    بحددد    

 هد      ام بدد   سدش هيدآ آمدده    با 

 

  سدش هيدآ بدگدد م    مپسند که بدا  

 :شود ميتمثل جسته « شيرازي يسعد» از يبه شعر ،آن يپ در 

 دنددداز  سدددش   زبدددار کددده بدآ

 

 دندددکددده عيدددده اددد د  بدآ   

متوسل يي به دعا !نامنؤماي  ن زمان مايا در»: که گفت يبه زبان عرب تمدارعيشر يآقا 

 .شود ميسپس دعا آغاز  و «ليکم ياست به دعا م که مشهوريشو مي

ِمَ ِحيمَِاهللَبِس  ْح  ِنَالر  َالر 

ي يٍءَ... َش  ل  َك  ِسع ت  َال تيَو  ْح  تِك  َبِر  ئ ل ك  َأ س  َإِّن  م  ه  َأ لل 

ي که در جاهـاي گونـاگون   هاي نيدورب .هستندجا همه  س دريپل يروهاين نگهبانان و

 م دريمسـتق طـور   بـه مراسـم  شک  بي واند  اند، مشغول فيلم برداري از صحنه نصب کرده

صـحنه آن   ،و صحنهشود  ميپخش  يتيس امنيپلو  يارشاد هاي ئتيه چند مرکز مهم از

 تحت نظر است.

اسـت کـه    يعـ يطب .مشـغول هسـتند   يجداگانه به عکس بردار ،گوناگون هاي سيپل

 .است دقت تحت نظر به دعا يصحنه برگزارسرتاسر 

 و پسرانش «البنين  امّ»

، مانـده  يکه باق يا قهيفرصت دوازده دقدر شود.  ميقه تمام يدق 45:44 تدعا در ساع

 .خواند مينه يدر مد  مد ياشعار «يحسن باقر» يآقا مدا ،

ـ ابـد و در پا ي مـي ادامه  !«العفو ياله»و  3بت حضرت فاطمهيمراسم با ذکر مص  ،اني

َاهللَياَ...َ»دارند:  برميبه دعا دست  عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت حُيم  َياَر  ْحن  ياَر 

َا م  ه  لمنيُ صن...َالل  َاْل  س  َو  سالم 
ِ ََرَاْل  م  ه  ِفرَْلِوتاناا...َالل  ضُاناَ...َغ  ر  ِفَم  َأش  م  ه  َُ...َالل  َع    ُم  ه  لَالل 

َالفرجَو ناَمنَا عوانِِهَوَا نصاِره...َلوليك  ل   «. اجع 
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ـ نـه کـه نظـم و امن   يمد ميانتظا يروهايدعا با تشکر از مردم حاضر و ن ت مراسـم را  ي

 يسـرور نشـاط و  بـا  از زوار  ياريبسـ  يکه برا يدرحال ،رسد ميان يبه پا ،اند ن کردهيتأم

 .همراه است يمعنو

 يبـرا  يکنند و فرصت ميدا يپ گر رايه مراسم همديدر حاش ميياز دوستان قد ياريبس

سـرعت   و زوار بـه  يـي کارگزاران امور اجرا ،حال نيدرع .شود ميفراهم ها  يد دوستيتجد

 ؛کننـد  مـي خته شده باشد را جمع يدعا ر برگزاري که در محوطهي ياشياهرگونه کاغذ و 

ار يسـنت بسـ   ؛استبرگزار نشده  الحرمين بين در منطقه اي هيچ برنامهانگار که  يا گونه به

  ،کـه نيتـر ا  جالـب  .کننـد  مـي کامـل اجـرا   و نظافـت  نظم برقراري ان در يرانيکه انيکويي 

ـ اهرچه بهتـر   يفراست متوجه برگزاربا کدل و هماهنگ يکنار هم و در همه  ن برنامـه  ي

 .ميکنـ  مين عمل يچن ،ميهمان هستيگران مين درست است که چون در خانه ديهستند. ا

کاغـذ  بااليي از حجم  ،روند ميبه نماز جمعه خودشان ن در کشور ان مؤمنيهم ياما وقت

ـ ليشـود و هـزاران سـاعت وقـت و م     مـي ختـه  ين ريزمـ  يو زباله بر رو  تومـان  هـا   وني

نيـز  ن سنت حسنه به داخل کشـور  يکوست که ايشود. چه ن ميها  زباله يآور جمعنه يهز

 يو مـاد  يمعنـو  يزگيپاک نظم وبا ما هم  يدرون کشور يمذهب هاي برده شود و اجتماع

 .همراه باشند
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 9389 قعده ذي کميست و يب؛ 9831جمعه هفتم آبان 
 4344قعده  جمعه بيست و يکم ذي

 دوست يندبه در سلسله مو

 يانـد تـا صـبح روزهـا     از زائران به بعثه آمدهگوناگوني  يها کاروان .صبح جمعه است

   ؛ننديبه ندبه بنش ]اد امام غائبينه به يجمعه را در مد

 يازده سالگيکصد و يحج در 

ـ  .ز باشديانگ ار شع يد بسيبا ،يازده سالگيکصد و يدن خانه خدا آن هم در يد ش يب

خـود را   يرمرد با چه زحمتينشد پمشخص  .دن خانه دوستيد يک قرن انتظار براياز 

ده است و ينجا رسيند تا به اا هکرد يبانياو را پشت يو چه امکانات هرساند 9يبه حرم نبو

 رفته شده است.يعبور کرده و پذ يپزشک هاي هنياز همه معا

 «يسرور صـفو »اند.  از خراسان رضوي آمده ين حاجيتر ن و جوانيتر امسال کهن سال

عنــوان  بــه ،«خــواف»شهرســتان  «ياحــرار»از کــاروان  4934مــاه ســال  نيمتولــد فــرورد

دختر نوجـوان   نيز« ميشيفاطمه ابر»شناخته شده است و  4442سال  ين حاجيتر سال کهن

 است. «يخراسان رضو»استان  «الرضا نيمع»از کاروان  4432ماه سال  نيمتولد فرورد

 «فـارس » يخبـر را بـه خبرنگـار خبرگـزار    ن ينه ايستاد مد رييس «يمسعود مجرد»

ان اسـت و آن  يجرسروصدا در حال  يکند که ب ياشاره م يا فاجعهبه که  درحاليدهد.  مي
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 ييمـا يهواپ يهـا  شـرکت  وسيله به ،ياستان خراسان رضو يهزار نفر حاج 49همه نکه يا

ن يانتقال ا يبرا ،رانياز کشور ا ييمايچ هواپياند و ه نه و جده آورده شدهيبه مد يسعود

 حجاج از کشور برنخاسته است.

امـا  دهـد.   گـزارش مـي   يرانيهزار زائر ا 43از پرواز  «هما»ر عامل يمداين، با وجود 

ده يپوش گر خود چشميهزار زائر د 42ران از يدهد که چرا ا يح نميتوض «فرهاد پرورش»

 ده است.کرواگذار  «ريوف»و شرکت  يسعود ييمايو آنها را به شرکت هواپ

 دفتر استفتائات

شـود؛   ميمواجهه  ياريبسهاي متفاوت  سؤالبا در روزهاي حج بعثه  استفتائاتدفتر 

 دارند. يت همانند سازيدرخور توجه بوده و البته قابل ،که هرکدام هايي سؤال

ـ اسـت   ن سفر آمـده  ياـ که با پاي شکسته به  زاده ن فال يالسالم محمدحسحجت ا

بـر اسـاس تجربـه و    بـر عهـده دارنـد.    را  استفتائاتامور  ، ادارهيرياالسالم امو حجت 

 ند:کن يم ميدسته تقسرا به چهار ها  سؤالحضور، نوع  يايجغراف

 شود؛ پرسيده مي نهيدر مدهايي که  ؤالس. 4

 شوند؛ هايي که در مکه پرسيده مي سؤال. 9

 شوند؛ هايي که در ايام تشريق پرسيده مي سؤال. 4

 شوند. پرسيده مي اهايي که پس از من سؤال. 3

پرسـند و   يمـ  :و ائمـه  9امبريط حضور پيشتر از مکان و محينه زائران بيدر مد

ـ ييابت و استطاعت، مسئله تخين درباره ييها البته پرسش  ا روزهيـ ن قصـر و اتمـام   ير ب

ر يـ شـتر درگ يزائران است. در مکه هم زائران ب يها منوره از دغدغه نهيدر مد يمستحب

 ماننـد   ـ  نقـص و اضـافه و خلـل در طـواف     ،شـک در طـواف  هـايي همچـون:    ؤالس

اثر ازدحـام در محـل    که برـ مکان نماز طواف   ـ  هل خوردن و برگشتن شانه از کعبه
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  ابـه منـ  ن خدمه رفت ،براي نمونه ـ  رون رفتن از شهر مکهيب ـ  ستنديا يدورتر به نماز م

ـ بـه ز مانند  ،محرمات مکهاز  يارتکاب بعضـ   «النور جبل»ا يو عرفات   ه رفـتن  ير سـا ي

ــرام  ــان اح ــائل و در زم ــرا  يا دورهمس ــرص ب ــوردن ق ــانوان و خ ــوگ يب  از  يريجل

 .هستندعادت ماهيانه 

ا شکسته بودن نماز در عرفات مشعر يبه تمام است معطوف ها  سؤالق هم يام تشريدر ا

شک در تعداد ا خير؛ يا الزم است تا نص  شب بمانند يبانوان که آ يوقوف اضطرار ؛او من

و زمان توته يمقدار ب ؛ا وجوب حلقير و ين حلق و تقصير بييتخ ؛ادر منجمرات  يها گير

ابـت  ينگـر افـراد   يبـه د  يکه در زمان شـلوغ  يکسان) يابت در رمين ؛نص  شب به ساعت

ـ  (؛اند که وقت خلوت هم وجود دارد بعد متوجه شده ؛اند داده و  ازمان خروج و کوچ از من

آوردن عمره  يجا هب ؛اند انجام داده قعده ذيکه عمره تمتع در  يکسان يبرا داريد يمشعر برا

 از اعمال حج. پس مفرده پس از اعمال حج و قصر و اتمام نماز در مکه

وم مذکر هاي مربوط به مفه سؤالبرادران اهل تسنن گرفتار پاسخ به  ،گر سوياما در د

ـ ياست و جمع يزن وهاب يک چهره مفتي« يسيره القبيمن»خانم  ؛اند شده« واريد»بودن   يت

 «هيســور»را در  يوهـاب  يجنبشـ ايـن زن   .کنـد  يمــ يرا رهبـر  يوهـاب  ياز زنـان افراطـ  

س خـانم  يشه وحـدت وجـود و تقـد   يه اندين جنبش بر پايکرده است که ا يده سازمان

گر يبر همـد  يو يدن دست و پايبوس يبرا ،ن دسته از زنانيکه ا يطور به ؛است يسيقب

 رند.يگ يمسبقت 

کـه   يبا وجـود  ،س کرده استيسه تأيرا در سور «ساتيجنبش القب»که  يسيخانم قب

 ايرا بـر « زهيدوش»به معناي  «آنسه»لقب  ،سال سن دارد 43ش از يباست و  4244متولد 

ايـن  است.  يعيدر حوزه علوم طب يالت ويتحصبخش بيشتري از و انتخاب کرده  خود

وار حـرام  يدن زنان در کنار ديفتوا داده که خوابهم نکرده، که ازدواج  يريخانم در سن پ

 !ک کلمه مذکر استي ،يوار در عربيکلمه دچون  ؛تاس



 71 1341 قعده ذي يکم و بيست جمعه 

 79/ ص31131/ شاخه 31-5-36/ تاريخ زاده نجف / مجري:31/ پرينتراييآ گيري صفحه غلط/ 13حج

دکتـر  »از  يان سوريمفت . امااند ب شدهيب و غريعج يفتوااين ه گرفتار يسور يعلما

 ،«خ احمد کفتـارو يش»تا  «قدمش» ينيدانشکده د مياسال گروه فقه رييس ،«ق رمضانيتوف

 اند. ن فتوا را محکوم کردهيا ،هيسور ينيوخ سرشناس دياز ش

 ميعت اسـال يکنون در شـر است که تا يبين تفکر عجيا»د: يگو ياحمد کفتارو مخ يش

و ضـاللت عقـل اسـت و     يفکـر  يهـا  گرفته از بـت نشئت اصال  وجود نداشته است و 

 .«است ينيق ديحقا هيوق تشياز طرم جاد فتنه در جهان عرب و اساليا ،هدف آن

هزار دختر جـوان   هفتاد و پنجش از يتوانسته ب يزه وهابيخانم دوشاين ن، ياوجود با 

 ييگو هرچند عرصه پاسخ .کندبه خود جذب  يو آموزش يغيتبل يها تيق فعاليرا از طر

امـا   ؛ده اسـت يزاده نرس فال  يبه دستگاه پژوهش و پاسخ آقا يسيخانم القب هاي به شبهه

 خواهد گرفت.زاده را هم  فال  يآقا ييدامن احکام گو يزود به ها ن شبههيا

 بعثه عراقبا ديدار 

بعثه مجلـس   رييسشده  قرار .است 4442سال هفتم آبان  ،شب روز جمعه 3ساعت 

ديـدار  بـه   «ميحکـ  دريـ د حيس»حجت االسالم والمسلمين  ،عراق ميانقالب اسال يالعا

 .ديايبنماينده محترم ولي فقيه 

زبـان بـودن    سر بر شهرت و عالوه بر ،رياخ يها طول سال م دريخانواده بزرگ حک

 .اند دهيکش نيز ياريبس مصيبت ،ميافکار عمو رد

م يحکـ  مياهلل العظ تيآ يها تالش درباره يکتاب ،ميمرکز اسناد انقالب اسال ،تازگي به

 و خاندان او به چا  رسانده است.

ه يشـب  ياسـت بـا پوشـش روحـان     يجـوان شود. او  ميجلسه وارد  حکيم دريد حيس

االسـالم  اسـت. حجـت   « ميد محمـد بـاقر حکـ   يسـ اهلل  آيت»د يشه پسر. ايشان ها يرانيا

 کنـد و  مـي  تأکيـد م يخانواده حکـ گاه يجات يجد ت وياهم بر عسکر يقاضوالمسلمين 



 ش(  ه 1431ق/   ه 1341)گزارش حج سال  31

 81/ ص31131/ شاخه 31-5-36/ تاريخ زاده نجف / مجري:31/ پرينتراييآ گيري صفحه غلط/ 13حج

 گويد: و ميشود  مي آورادي م رايد محمد باقر حکيبا شه خود يدوست سابقه

عه يشـ  يعلمـا  .است ماندگار مهم و اريان بسيعيسرنوشت ش م برير خانواده حکيثأت»

ـ با ،امـروزه  انـد و  ع داشتهيگسترش تش در ميمه ارير بسيثأت ،عراق در ت آن يـ د بـه اهم ي

  .ميت داشته باشيحساس توجه و اريبس

نـد کـه   ا هآغاز کرد را يگسترده فرهنگ يها عراق تالش در «د محرابيشه» مؤسسه

چراکـه   ؛رديـ عراق انجـام گ  تواند در مينک يا است که هم يين کارهايتر يجد از يکي

ـ فعال از يحتـ  يالمللـ  بـين  هـاي  عرصـه  در يفرهنگـ گسترده  کار  هـم   مينظـا  يهـا  تي

 .شده است ترثرؤم

ـ  يتواند برا ميم که يا هانجام دادگوناگوني  يکارها ،حوزه حج در ما  هـا  هانتقال تجرب

 تـأخير سخت نگران  مااين، وجود  اما با .ار مناسب باشديشما بس و يبرادران عراق يبرا

ـ ا يبرا م ويعراق هست در يدولت قانون عيينت جامعه عراق در  يا دهيـ چ فايهـ  تـأخير ن ي

 «.دوجود ندار

 کند: چنين سخن آغاز مي ، اينيا فارسيسخن بگويد  يعرببه زبان د دارد يتردکه  دريحد يس

 مياسال يبه جمهور عالقه ما. ميا د خود آمدهياول و ام به خانه ،برادران خودبا من »

 يا عالقـه  عالقه ما ع است ويک تشيعمق استراتژ ،مياسال يچراکه جمهور ؛است اريبس

 .ميدان ميم الاس ناهج «ياالقر م ا»ران را يما ا .است ياعتقاد

ـ متوجه ا ما د ويعراق اشاره کرد در يبه بعد فرهنگ يخوب شما به  ازپـس  ن مسـئله  ي

، مـا  برعالوه  م ويانجام داد رين مسيا در را يا تالش گسترده م ويسقوط نظام صدام شد

 .«هستند يت فرهنگيحال انجام فعال عراق در در ياريبس هاي ؤسسهم

انتخاب  و ياسيس يها بخش است از قرار ،است «يد معليخ حميش»گر يد يروحان

ــوز نخســت ــبگو ري  را عســکر يقاضــ حجــت االســالم والمســلمين انتخــاب  او .دي

او در پاسخ . کند مي تأکيد ن اويفه سنگيوظ بر د ويگو ميک يتبربه اميرالحاجي ايران  
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ـ انتخـاب نخسـت وز  برنامـه   ال کـه چـرا  ؤن سيبه ا  آن  تـأخير  و هافتـاد  بـه تـأخير   ري

 ب راين آسـ يشـتر ياول مردم عراق هستند که ب تضررمکه  درحالي ،گذشته است حد از

  گفت: ،ننديب مي

 يعوامل خـارج از و بخشي ديگر و داخلي  يکشور ،عواملبخشي از  تأخيرن يا در»

 اسـالم و  طرفـدار  يروهـا يت نيـ تجربه حاکم مخال  تکرار يهمه عوامل خارج .هستند

 آمـدن همـه عناصـر    کار يکه مخال  روهستند  ييروهاين از يعوامل داخل. اما اند  هعيش

 .کننـد  مين اصل مخالفت يا با يمتفاوت هاي اساس اراده روها هرکدام برين نيا و اند يعيش

دن يرسـ تـا   سبب شده ،همراه است زين يدرون يناسازگار اکه ب ها ن مجموعه مخالفتيا

 «.شودمشکل  اريبس ،داخل به توافق در

ان بعثـه  مـ هيشـام م براي ان يشده آقا قرار افت ويخاتمه  ميرس هاي تعارف بحث با

 بود.گذشته  يمدت نماز يملکوت هاي هلحظ نکه ازيچه ا ؛باشند
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 9389 قعده ذي ست و دوميب ؛9831شنبه هشتم آبان 
 4344قعده  بيست و دوم ذيشنبه 

 يوهاب يافراط يها غمبلبقيع و  

 امـروز  ، تـازه نـه يمد اقامـت در  چنـد روز  پس از .روم ميع يصبح به بق ششساعت 

 ام. شرمنده اريبس .مشرف شوم :عيائمه بق ارتيزتوانستم 

 ،ترك ،عرب ،يرانيزائران ا :جمله از ،تيجمع از يا   گستردهيط .شوم ميع يوارد بق

ـ  زحمت خـود را  با .نديآ ميع يبه بق و... يياي، مالزينيچ ،يپاکستان  قبـور ائمـه   يرو هروب

 اريبسـ  شـيوه منکر به  از ينه به معروف و اصحاب اداره امر س ويپل .رسانم مي :عيبق

ن يـ ورد زبـان ا  دان معلـوم الصـدور  چن ت نهيک رواي .کنند ميبرخورد  يا زنندهخشن و 

بـه   يده گلولـه واقعـ   ،آندر  بـه کمربسـته و  سـال   م که ينيب مي س رايپل .هاست چارهيب

ثابـت   9 مـي خـدا و رسـول گرا   زائران خانةبه  است تا مشهود يصورت خشاب ظاهر

 ؛انـد  کرده يفتح بزرگگويي ندارند  يشوخ يکس با وهستند  يواقعها  ن گلولهيشود که ا

 !اند دهيکش ميعظ يواريدو پيرامونش کرده ب يتخر را يقبرستان

 ران وحدتيش سفيهما

 در ،سـنت  زائـران اهـل   از «ران وحدتيسف»ش يهما .م صبح استين ساعت هشت و

ـ ا در .اسـت  يحـال برگـزار   در در هتـل قصـرالدخيل مدينـه    بعثه هاي شيهما سالن ن ي
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سـال   درشـرکت دارد. او  استان گلستان  از «يک محمديب»کاروان  از «ييقوچا»همايش 

سـفيران  پـنچ نشسـت    ش ازيبدر  ،4442ـ  4445سال  ازو ه کاروان بود يگذشته روحان

 يهـا  بخـش به اين نشسـت آمـده اسـت و    همه  زودتر از، امروز شرکت کرده ووحدت 

 وبسـتگي   هم يمحورها مورد در يو .دهد ميح يتوضبراي من  ن نشست راياگوناگون 

بـرايم  شـده   برگـزار هـا   ن نشستيا که در :تيب اهل قرآن و ،يدشمن شناس و يهمدل

ـ ب قـرآن محـور  » شيموضـوع همـا   ،يسـال جـار   در» :دهد توضيح مي  «هـا  امـت  يداري

ـ  يـي تب ضرورت درك نقش علمـا در  شده و يگذار نام ـ ب و ين معـارف قرآن ت مـ ا يداري

 «.ش استين همايا ياساس يمحورها از مياسال

 ياحسـاس عالقمنـد   .انـد  ن نشسـت شـرکت کـرده   يا سنت در اهلگوناگون  يعلما

 .کمک کننده بود اريبسآنها دوستانه  يها پاسخ متقابل و

 يقـار  .شـود  مـي ان جمع مشاهده يم در «گنبد کاووس» (44544) يها کاروان يتابلو

اسـحاق   يمولـو » .دوش گذاشـته اسـت   بر يديسف يعبا گاه نشسته ويجا قرآن هم کنار

   .به جلسه آمده استنيز سنت  اهل امور در يجمهور رييس مشاور «يمدن

ـ يم عبـدالجبار »، «يآخونـد قزاقـ   يحاج صفر» ،«طه فروزش» :انيآقا  ياهلل قلـ »، «يراب

   .ن نشست شرکت دارنديا که درهستند سنت منطقه گلستان  اهل يعلما از «توماج

   پرداخت:به تالوت قرآن  ،ديسف ييعبا هم با «د شاکرنژاديحم»

ُ وا إَِذا لَِقيتُْم فِئَ } َِ ِيَ  آ يَُّهل اَّلا
َ
َ َكثرِيًا لََعلاكُ ـلثْبُُتوا وَاْذكُ ـًة فَ ـيَل أ َ  ونَ ـْم ُتْفلِحُ ـُروا اَّللا ِطيُعـوا اَّللا

َ
وَأ

وََلُ َوال َتَ لَزُعوا َفتَْفَش  َُ ــْم وَاْص ـْ َهَب نِحيُكُ ـلُوا َوتَ ـَوَن َِ  َ وا إِنا اَّللا ـلبِِرن َ ـِِبُ  :)انفهال  9{َع الصا

 (54 و 54 
                                         

د و خادا را  يقاد  باشا   د، ثابات يشو يرو م روبه يدان نبرد با گروهيکه در م يد، هنگاميا مان آوردهيکه ا يانکس ي. ا1

د و يشاو  يد که سسات ما  يگر نزاع نکنيکديد و با ييامبرش اطاعت نمايد. و از خدا و پيد تا رستگار شوياد کنيفراوان 

 خداوند با صابران است. د کهيرود و صبر و استقامت کن يان ميقدرت و شوکت شما از م
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 بـا  يبتـوان  دارد تـا از ينگر به همدم يد يها عبادت از ياريهمانند بس زيدن نيقرآن شن

دانـم   مياما ن .يبشنو طائ  آنلدرك  جان ويه با را يکالم قرآن ،همدم شدن و يينوا هم

چون جلسه  ؛کنند مي د هم فکريا شايرند يگ مي ر قراريثأتحت ت مهمانان کمتر چرا امروز

ضـرورت دارد بـا قـاري     ،صـورت  هـر  در .کننـد  مـي ت آداب جمـع  يرعا ،است ميرس

 شود. نوايي و هم يهمراه

زائـران  بـه   ،سـنت بعثـه   اهـل  ت امـور يريمـد  «عطـاران  والمسـلمين  سالماالحجت »

دوست  ارت زائر خانهيز يط برايشرا يساز آماده بر ،بعثه فهيوظ بر د ويگو ميرمقدم يخ

اي انجام دهنـد   خواهد اين وظيفه را به گونه کند. او از بعثه مي يد ميکتأ مکه نه ويمد در

 .محضـر خداونـد باشـد    کـردن در  يبنـدگ  و يانجـام اعمـال عبـاد   زائر دغدغه که تمام 

 در يتفـاوت  و ضيگونـه تبعـ   چيبدون هگوناگون  مذاهبو  ها استان ازمتعدد  يها کاروان

ـ زاشـک،   بـي  وارت مشغول هستند يبه زروزها در کنار هم ن يا ـ ياان رئ نسـبت بـه    يران

ـ ا؛ و در واقع، دندار رات يوضعن يبهتر ،زائران ديگر دسـتور مقـام معظـم       ويـ ن تکلي

 .ستحال اجرا در ند وا هداد شان است که دستورينده اينما و يرهبر

ـ ن سنت اهل .است«  مياسال يداريب و وحدت» حج امسال شعار ران يش سـف يز همـا ي

 .اند اختهراه اندبه  ت راما همهوحدت 

 در دفاع از مسلماناناميرالحاج سخنان 

وارد  ،مطابق وعدهنه و نيم ساعت  که سر عسکر يقاضحجت االسالم والمسلمين 

 ا ويـ درود بـه انب  بـا  زد ويخ ميبر يسخنران يقه برايدق 2:35ساعت  در ،شود ميجلسه 

 د:پرداز مين خراد سيبه ا :ائمه

ان مسـلمانان  يـ م يهمدل وحدت و جاد انسجام ويا ،حجمهم  يها تيظرف از يکي»

بـه   ،به دولـت  بدون اتکا يشخص نهيهز جهان با سراسر ندگان مسلمانان ازينما .است

 .نديآ ميحج 
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ـوَاء الَْعـلكُ  فِ ): قائل نشدند يچ کسيه يبرا يازيچ امتينجا هيا َـلدِ يـََ َْ همـه مشـترك    4.(ِه وَا

 .ان وجود نداردياد گريد در اسالم هست و فقط درت ين ظرفيا .دهند ميانجام  را اعمال خود

امـن  ي مکـه شـهر   .ن اسـت يفين شـر ي، حرم ميتوسعه فرهنگ اسال يبرا ن جايبهتر

کـس   چيتواند بـه هـ   ميکس ن چيه .ت کامل هستنديامن همه در .است يامن اله بلد .است

 درهـم  اهـان  يگو ن ببـرد  يب تواند از مين ک پشه راي يحت .برساند خود هم آزارحتي به 

  .ت کامل هستنديامن

 رادر مکه و ايام حـج   بدهکار از ک طلبکاريدرباره مطالبه طلب  7امام صادق يحت

   .امن است يجا مسجدالحرام چراکه مکه و ؛رديپذ مين

حال تـالش   در است که دشمنان ما يا فتنه دو يعه هراسيش و ياسالم هراس ،امروزه

   .هستند يسنمردم  و ن مايجاد اختالف بيا يبرا

مـردم   ن هـم يفلسـط  در .عه نبودنـد يشـ  ،کـه  يحـال  در ،دفاع کرد پاکستاني از يرانيا

ـ ليم 95از. سـتند يعه نيش هستند و يسن فلسطين  3پاکسـتان فقـط    درسـيل زده   ون نفـر ي

ـ ا مسئله مهـم  .سني هستندگر آن يون نفر ديليم 44ه يبق .عه بودنديون نفرشيليم ن اسـت  ي

 يا بـرا يـ دن يچ جـا يهـ  مسـلمانان در کـه  حال گسترش است  غرب به شدت در که در

 .هستند لالاستد ها اهل منطق و مسلمان ،ستنديکس خطر ن چيه

تسـنن کـه مـورد     ن به مقدسـات اهـل  يم توهيمورد تحر در يمقام معظم رهبر يافتو

ن يا ،گذشته از .است مييقد هک برناميبه د نسبت يجد ةديک اي ،استقبال همه واقع شد

د ما را ينبا اختالفات يا هپار .ميباشد مواظب يبا ما وجود داشته است و ما يسو ه ازيرو

 .«بوده باشد 9«امتيَرْحةاختالفَ»د مصداق ياز هم جدا کند که با

                                         
ا از نقاط يکنند  يم يکه در آنجا زندگ يم، چه کسانيهمه مرد  برابر قرار داد يآن )مسجدالحرا ( را برا» ؛15. حج: 1

 «.شوند يدور وارد م

 .333، ص12عه، جي. وسائل الش2
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 يخ محمدعليش». مولودي خواني کردندون جوان يچند نفر از روحان ،مراسم در ادامه

 .است جلسه بعديهم سخنران  «زاده يوال

 «بدر العوالي»از هتل دار يدزارش گ
دانند چـه   مي. زوار ندار به عمل آمديدسرزده  ا بيتقرطور  به يالعوالامروز از هتل بدر 

د نـ ن هتل اسـکان دار يدر ا «نيقزو»و  «کاشان» ،«فارس»از ي هاي کاروان ؟خبر شده است

ـ ا آمـده  يقسمتبه  عسکرقاضي  االسالم والمسلمين حجتو ما به همراه  بـه  اتفاقـا   کـه  م ي

 دارد.اختصاص رمردها يپ

 ، مسـئوالن بعثـه  و اعضاي رييسبا آمدن  .ن هتل اقامت دارنديدر ابسياري ت يجمع

دوسـتان گفتنـد   ديگر حاج آقا و اما  .غذا بدهند بعثه يا به اعضاکردند ابتد يسعکاروان 

هـم  بعثـه  اصـحاب   ين از هوشـمند يا .ستد که نوبت آنهايبدهغذا ديگر زائران اول به 

خواهنـد   مـي کـه  و هـم اين خواهند تبعيض ميهماني و مديريتي اعمـال شـود    ه نميکبود 

 غذا برسد.زائران حاضر در هتل  کشد تا به همه ميمتوجه شوند که چقدر طول 

ها در طبقـه   رستوران خانم .حضور دارندگوناگون  يها نفر از استان 9435 ،ن هتليدر ا

تهيـه  ن جمع و يتدارك ا ؛است ياريت بسيجمعاست. ن ييان در طبقه پايباال و رستوان آقا

 طلبد. مياي را  بسيار و همه جانبه تالش ،ن جمعيا مربوط به هاي غذا و برنامه و توزيع

 ؛رسـانند  مـي هـا   اقتـ شود و خدمه صبحانه را به در ا ميها سرو  اقتالبته صبحانه در ا

کـه   ييغذادهد.  را تشکيل مي ها ان و خانميصبحانه آقا ،رير و شيپن ،اريخ ،يگوجه فرنگ

ـ  بعثهدر  ها ن است و فقط ظرفيهما  بيتقر ،دهند ميهم  بعثه و قصرالدخيلدر  ک بـار  ي

بـرنج و   شـود. بـراي   اسـتفاده مـي   ک بار مصرفيهاي  از ظرفنجا ياما ا .ستيمصرف ن

کنتـرل   يکـه بـرا   اند استفاده کردهکبار مصرف يظروف مه و ساالد و نوشابه يخورشت ق

ـ از پتعـدادي  ممکـن اسـت   هرچند  ،است يضروربسيار کاروان  يبهداشت ا يـ هـا   ر زني

 .غذا بخورندپالستيکي راحت بار مصرف  کيرمردها نتوانند با قاشق يپ
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االســالم  حجــتداشــت خــود را آورد کــه دايدفتــر  يزائــر جــوان ،نهــارصــرف از پــس 

ـ ن فقيـه  ولـي نماينـده محتـرم   سد و يبنو ياداشتيش يبرا عسکر يقاض والمسلمين او  بـراي ز ي

 سد.ينو مي يادگاريادداشت ي

 حرم در مدينهي اطراف ها سياست تجميع هتل

 بـزرگ در  اريبسـ  يهـا  هتـل  در ع زواريـ تجم بـر  ،نهيمد عربستان دردولت است يس

اسکان  است ساخته شده است وين سيا يراستا در ،يالعوالبدرهتل  واست اطراف حرم 

 با وآمد رفتبه  ازينسبب شده ک حرم ينزد اي داخل محدوده در ،ن هتليا نفر در 9435

 ةجرهرر »هاي ديگر از جملـه:   کم شود. هتلک يترافيابد در نتيجه حجم  کاهش لياتومب

 .اند است ساخته شدهين سيهم ياجرادر راستاي  زين «العاصمه

وارد هتـل   يبا  بدون اطـالع قبلـ  يتقر فات ويبدون تشر ،عسکر يقاض حجت االسالم

 هنگـام نهـار   درداند که  مياميرالحاج  و دخوردن بودن حال نهار در زوار .شد يبدرالعوال

به  ،ان بودنديآقا جا هرکه گيرد. جالب اين صورت مي داريد زين براي غذا انتظار و خوردن

سـت  ها توجه حاج خـانم درخور  تکبراز آن، تر  اما جالبخاستند،  ميبراميرالحاج احترام 

از سـطح  وجود مطلع بودن  باآنها که تا حدودي در شرع مورد تمجيد قرار گرفته است. 

ن يـ زند که ايخ ميبرندرت ه ب دهند و ميپاسخ به سالم  برگردانده و فقط سر ،بعثههيئت 

 .است يرانيا ان زنان زائريم ت دريعمق احساس شخص سطح و نشان از

خواسـت   برابر در همراه است و يعالقمند احترام و ابرازبا  داريدق يدقانخستين  در

دادن پيشـنهاد  شـروع بـه    يکـ ي يکـ يمسائل موجود، زائـران  ان يب يبرا فقيه ولي ةندينما

 وسـيله  بـه ونقـل   حملد مشکل يگو مي يکي .شود معلوم ميمسائل اندازه و نوع  .کنند مي

هرچند  ،دنم شوياست آسانسورها به زنانه مردانه تقس بهتر است و يجدبسيار  آسانسور

 .ستنديهمه آسانسورها آشنا ن با ،ان زائريد آقايگو مي ييران اجرايمد از يکي
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  براي درك دعاي کميل در مدينهضا اتق

اگـر   گويـد  مـي ، دهينه رسيبه مدها  ديگر کاروان ازديرتر ها که  کاروان از يکي رييس

نـه  يل دوم مديـ کم يدعـا  تواننـد در  مـي ن ،به مکه بروندمطابق برنامه و جدول بخواهند 

ـ تغبه صورتي کرد که برنامه  ميتقاضا التماس با کاروان  رييسکنند. شرکت  ر کنـد کـه   يي

  .بعد بروند ل شرکت کنند ويکم يدعا آنها فقط در

امـدن  يمشـکل ن  ن لحظـه بـا  يآخـر  درـ پزشک هم دارد   93 که حدودـ ک کاروان  ي

 ،دانشـگاه بـود   مـي ت علئيه عضو مزبور يروحان؛ چون شود ميکاروان مواجه  يروحان

ن نکته ين مسئله که چرا بعثه متوجه ايا ورد يبگبراي آمدن  نتوانست موافقت دانشگاه را

ـ  به بعثـه را مسائل ن يانعکاس ا يبرا يافتخار يموضوع بازرس ،نشده  کشـد و  مـي ش يپ

  .حل شود با اعزام فرد جايگزين يبه نوع ،ن معضليشود که ا ميتالش 

 بـا ، کشـور گونـاگون  ن اسـت کـه زائـران منـاطق     يـ گر زائران ايد يها درخواست از

هـا   يزدي ها با يزدي ها و يانهاصف ها با يانهاصفبه عبارت ديگر،  .گر هماهنگ شونديکدي

 ،امـا فلسـفه حـج   تر کنـد،   راحتبرخي  يبرا تعامل را ه کارين رويد ايشاهرچند  باشند.

قـت  يحقبتواننـد  هـا   انسان تا ،هاست ييگرا لهيقب و ها تيو قومها  تعلق ها و زدودن رنگ

اد يـ  خود دست بردارنـد و  يمحلو  يو صنف يا ق منطقهيعال از درك کنند و ت رايانسان

 داشته باشند. يستيهمز و همانند شوند ،شناسند ميکه ن يکسان رند چگونه بايبگ

 بعثه بنگالدشدار با يد
 ،«ر عـالم يجهـانگ »نکـه  يچـه ا  م؛يخبـر  يب «بنگالدش»بعثه  رييسامروز از خبر ورود 

 مياسـال  يرالحاج جمهوريدار اميآبان به دهشت بعثه بنگالدش در شامگاه امروز  رييس

 تواننـد  يمـ  مسلمانان :ديگو يعسکر م يقاض االسالم والمسلمين حجتران آمده است و يا

ِ ) هبه مرحل ،ت حجيبا استفاده از ظرف َ لفَِع لَُهمْ يل َِ وا  َُ  برسند. 4(ْشَه
                                         

 «.اتبخش باشندين برنامه حيش در ايتا شاهد منافع گوناگون خو. »13. حج: 1
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م بـا  يبنگالدش و پاکسـتان کـه از قـد   و به عبارتي، م يمسلمانان منطقه هندوستان قد

بـه  گونـاگون   ميان اساياز مآنها  .دارند يفارس ميهنوز اسا ،گفتند يسخن م يزبان فارس

از جملـه اسـم    ؛شـتر عالقمندنـد  يب ،دنباشـ  يبهتـر  يشمول و برتـر  يکه دارااي   مياسا

بعثـه   ريـيس جنـاب  طـور کـه نـام     ؛ همـان مرسوم اسـت  اريبسآنها ان ي، در م«ريجهانگ»

 ر عالم است.يجهانگ ،بنگالدش

ـ  ؛روند ميبه حج روش ان بنگالدش به دو يحاجگويد  مياو  در  .يو خصوصـ  يدولت

ـ  يهز ،يبخش خصوصـ دالر و در  4355نه آن يهز ،يبخش دولت دالر  3555 ينـه پرداخت

ـ   ،يدر بخش دولتـ که چرا ؛شود ينه دو گروه برابر ميهزدر عمل اما  .است ن يمأمسـئله ت

 زائران است. ةغذا بر عهد

ت بـنگالدش در  يـ موقع ،کند يم ير عالم اظهار خرسنديدار جهانگيرالحاج که از ديام

ن يـ و ارتباط خوب ا ميو از نقش آن در سازمان کنفرانس اسالستايد  را ميجهان اسالم 

ن يمسائل مربـوط بـه فلسـط   آن کشور از باالي ار يو درك بس مياسال يکشور با جمهور

ـ از ا داريـ د يبـنگالدش بـرا  اميرالحـاج  و از  کند مير يتقد بـا  کنـد تـا    يران دعـوت مـ  ي

 شوند.آشنا  يفرهنگ يها تينه اداره امور حجاج و فعاليران در زميا هاي هتجرب

 ال هنرمندان يتکرار سر

خـاص   يآقااعمال نفوذ  وسيله بهاز هنرمندان  يدر اخبار از احتمال آمدن جمعآنچه 

خانـه  ارت يخواهند به ز يهنرمندان م يوقتز شده است. يال برانگؤس ،آمده بود)مشايي( 

 يهـا  حرکـت از  يخواهد داشـت و بعضـ  در پي  ياريمثبت بسترديد آثار  بيند يايخدا ب

 يالگوهـا  يت معنـو يخواهد داد و در بهبـود وضـع  کاهش را در آنها  يينمايسنامناسب 

 .ثر خواهد بودؤم ياجتماع

خلقـت آنهـا    يکه خداوند هـم بـر سـر نقاشـ     يينمايس يها شهين هنرپيتر اگر خاص
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  ياعـالم بنـدگ   ،نهـا يسـوغات ا نخسـتين   ،نـد يايبه حـج ب  ،گذاشته است يشتريفرصت ب

در صـ   اطراف و قرار گرفتن  ياهويپر ه يايبه درگاه خداوند است و دور شدن از دن

 تواننـد   ينمـ  ،نـد يايو برادران ما به حج ن ن خواهرانينمازگزاران و طواف کنندگان. اگر ا

ـ بروند و خوش بگذراننـد و بـا ا   «رم»و  «سيپار» ياا يبه آنتال رنـد و  ين و آن عکـس بگ ي

 بروند؟   يمهمان

ـ لچراکـه   ؛سـازمان هـم دردسـر شـده اسـت      ريـيس  ياليل يبراجريان  ،نيا در  يالي

 د:يگو ينه ميدر مد «البرز»گو با خبرنگار و گفت

ـ ا مت افراد خـاص بـه سـفر حـج نداشـته     يعز يبرا يا ژهيو ا نامهيچ دستور يه» م و ي

 پنجـاه نفـره   يا هياما وزارت ارشاد همه ساله سهم ،است شدهن باره منتشر يدر ا ياخبار

ـ ياعزام هنرمندان به سفر حج دارد و هرکس را که ا يبرا  ،کنـد  ين وزارتخانه به ما معرف

ـ فعال  فقط قـرار اسـت آقا   شود. ين سفر مشرف ميبه ا رضـا  »و  «يحسـن جـوهرچ  »ان ي

نـد  يايما به سفر حـج ب يه کننده از طرف صدا و سيک تهيبا  «ن محجوبيحس»و  «يتوکل

 .«ندارم يآنها خبر ميگر هنرمندان و اساياز حضور دو 

نام بـرد و   ،روند يبه حج م يکه سفارش يکسان مياز اسا «جهان»ت يسااين، با وجود 

ه يجمهـور بـا سـهم    رييسدفتر  رييساز سفر سال گذشته که پسر، دختر، همسر و داماد 

 هـا قـرار گرفـت نيـز مطـالبي       ژه دولت به سفر حـج رفتنـد کـه مـورد انتقـاد رسـانه      يو

 را بيان کرد.

 افتهيسازمان  يزيست عهيش

ـ يامن يروهـا ينشده است کـه ن  يات حج سپريک هفته از آغاز عمليهنوز  دولـت   يت

مراسم بزرگداشت  يرا به اتهام برگزار « يقط»استان  يعي، سه فعال شيعربستان سعود

د يخ سـع يش»اند از:  اين سه فعال شيعي عبارتند.  هبازداشت کرد =ينيم امام خميو تکر
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ـ ا يمتول ؛«ليمحمد حسن الحب» ؛7، امام جماعت مسجد امام رضا«البحار ن مسـجد در  ي

در شـهرك   7يهـاد  ممسجد اما يمتول «يسين الدبيحس»و   ياستان قط «تاروت»شهر 

ـ ام« محمد بـن فهـد  »که به دستور  «سنابس» ن( يشـ نعه يمنطقـه شـ  ) «هيالشـرق »ر منطقـه  ي

 44ع يـ هـا از توز  يسـعود  ،ک طرفـه يـ غـات  ير تبلياند. اما در مس عربستان بازداشت شده

 زبـان  49بـه   يو خـارج  يحجـاج داخلـ   يم و کتاب و نوار براينسخه قرآن کر يونيليم

 در مناسک حج امسال خبر دادند.گوناگون 

 يغـ يتبل يهـا  اعالم کرد کـه برنامـه   ،حج و عمره عربستان مير امور اساليمشاور وز

ـ از طر ،يا حرفه يها وهيبا استفاده از ش يريفراگ ـ فراگ يق طرحـ ي ر اجـرا خواهـد شـد.    ي

ـ توزو و مشـاعر مقدسـه    مين عموياديک در ميالکترون ينصب تابلوها ـ ي ش از پـنج  يع ب

ان يحاج يون نسخه برايليم 44و  يحجاج داخل يلم، جزوه و نوار برايون کتاب و فيليم

و مکتـوب بـه ده    يداريـ و د يداريشـن  يهـا  زبان و پخش برنامه 49ش از يبه ب يخارج

ـ  هـا  لميهـا و فـ   پخش برنامـه نيز زبان و   يوهـا يو راد يا شـبکه مـاهواره   45ش از يدر ب

 ده شده است.يدتدارك  يو عرب يعربستان سعود

ـ ا افـت کـرده  يدررايگـان  بـه   ،سـفر  يرهايمسـ در کـه  گوناگوني  يها کتاب همـه   ،مي

بـه عبـارت    .ع استيه تشيغ عليتبلاز سوي ديگر، ک سو و يت از يد وهابيعقاهاي  غيتبل

از  يکـ ي .شـود  يده نمـ يدمطلب ديگري عه يضد ش غيها جز تبل ن کتابيدر تمام اديگر، 

کـه   هاسـت  يت وهـاب يبر اساس روا و يبه زبان فارس «مناسک حج»ها، کتاب  ن کتابيا

از برداشـت بـد   و  ير منطقـ يـ ز غيـ سفسطه آم يها و استدالل يادب ين، بيسراسر آن توه

 عه است.يه شيعلهاي بسياري  دروغو نشر  انيرانيا ياجتماع هاي از عادت ياريبس

 گسترده يپژوهشاز به يخود ن ،تيوهاب يعيضد ش يغيتبل يها وهيالگوها و ش يابيارز

تبليغـي   يهـا  روشتـا بتـوان   دارد  يارشـد و دکتـر   يدر حد رسـاله کارشناسـ   ميو عل

 .نموده يق آن ارايدرك دق يبرا ييها و الگوکرد  يشناس روشرا ون يوهاب يعيضدش
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 انيک گويلب ياردونخستين 

دوسـت   خانـه  يهمـان يم يآماده حرکـت بـرا   7 مييان ابراهيديدپوش توحيلشکر سپ

 يمراسـم دعـا   يزائران که از برگزار .شوند. جمعه شب است يها کنده م هستند و لباس

 .شـوند  يمـ  «شـجره »مسـجد   يآمـاده حرکـت بـرا   اند، به سرعت  نه فارغ شدهيل مديکم

از يل و راز و نيکم يحرکت از دعاآغاز دارد  يچه لطف .ل جمع شده بوديها و وسا  يک

 ند و رخت از تن برکنند.يک بگوياند تا لب آمده اکنونو شروع شود عاشقانه با خداوند 

و بـا  کـاروان   49در قالـب   ،نه اوليمد يرانينفر از زائران ا 3235 ،از دعاپس امشب 

عـازم مکـه مکرمـه    رونـد و سـپس    يمـ به سـمت مسـجد شـجره    دستگاه اتوبوس  494

ک يـ در دار و غم فراق گرفتـار اسـت.   يان شوق ديدر م ها، ن لحظهيانسان در ا .شوند يم

ارت خانـه  يشوق ز ،گريچشم ددر دارد و ايشان را و خانه  9بياشک فراق حب ،چشم

 زتر از جان.يدوست عز

ـ آ يار ميم عطر يشم .نديآ يدار دوست ميدسوي  به ـ  ينمـ  .دي قـوب در  عينجـا  يم ايدان

 يبو يزينکه هر چيچه ا ؛شتابد يعقوب ميوس  به سمت ي ايوس  است يدار يانتظار د

عـاد  يقات و ميم .ميرو يکه م يريچه مس ،ميا ستادهيکه ا يينجايچه ا ،دهد يار را ميدار يد

 ،کنـد  ينـا نمـ  يراهن تـو ب يـ عقـوب را پ ي»که: با گفته يزچه  .دوست است ،گاه هر دو وعد

 «!است يگريد يراهن تو را بويوس  پي
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 9389 قعده ذي ست و سوميب ؛9831کشنبه نهم آبان ي
 4344قعده  بيست و سوم ذييکشنبه 

 از مرکز پزشکي حج در مدينه داريد

 ؛استي کشور حج هر يها ن بخشيتر ياتيح از يکي ،حج در يوجود مرکز پزشک

آن هـم در   ،در مکـه  يهزار نفـر  454نه و يدر مد ينفر هزارپنجاه ت يجمعبا  يشهر

چـه   ؛طلبـد  مـي  ار درخـور  يک مرکز پزشکيخود  يبه خود ،از وطن يغربت و دور

نفـر   اه هـزار جـ پن بـا  .شـود  مـي  يرانيا يشهر ،ن زمانيا نه دريمد از يهاي نکه بخشيا

مسـائل   حـواد  و  ،يمشـترك انسـان   يهـا  يمـار يانواع ب ها و هتل ت متراکم دريجمع

جغرافيايي و زيستي و ت يوضعتغيير به ويژه اينکه  .د آمدنبه وجود خواهنيز پزشکي 

 بر علت شود. غذايي هم مزيد

کـه از  انـد   شـده  رو هروب ياريبساند، با مسائل  سال بيشترشان کهنت امسال که يجمع

مجبورند از نوع فرنگـي آن اسـتفاده   ها ناست و آسنتي  جمله آنها نبود سرويس بهداشتي

اسـتان  دن يهمـ خـود بـه    «ميقاتدر  يخس»نيز در کتاب  «جالل آل احمد»مرحوم کنند. 

اشـاره کـرده اسـت.    انتظـار   يص  طوالن بدون آب و هاي آفتابه   ويکث يها ييدستشو

فرنگي بروز هاي بهداشتي  سرويساستفاده از شکل ناتواني در ولي امسال اين مشکل به 

 از اين سيستم استفاده کنند.به آساني توانند  نمي يرانيا حاجيانزيرا  ؛کرده است

و به وقـتش آدم   شناسد مينل يوکو  ريوز ،کوچک بزرگ و ،ظاهر ساده هن مشکل بيا
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ـ  يگـر يتحـول د  ن قصه بايا اما امروز .کند را بيچاره مي  تـه در مدرنيآن  شـده و  رو هروب

 است.   «الخال تيب»

 حـج در  يصبح بـه مرکـز پزشـک   دقيقه  45:45ساعت  از عسکر يقاض يبا حاج آقا

اسـت کـه در    يرانيمـد و از حـج   يمرکـز پزشـک   ريـيس  ،اضيـ دکتر ر .ميرو مينه يمد

 دن حرف ندارد. داح يو خوب توض يآور زبان

 سکته به هنگام احرام بستن در مسجد شجره

 بخـش  در يمـاران بسـتر  يب ،کند ميکه توجه جمع را به خود جلب  يبخشنخستين 

(ccu) يکـي از  ن بخـش هسـتند.   يـ در ا يمـاران بسـتر  يب ،دو زن و شـش مـرد   .هستند

 روزهايآمده و بيماري در  پيشت يوضعاز  ،ستبستري ا (ccu)پيرمرداني که در بخش 

 حج بسيار ناراحت و دلگير است.

  يآقـا و دلجـويي  نـوازش  کـه حتـي    طـوري کنـد؛   مـي ه يـ رمرد سـخت گر يچاره پيب

 تواند مانع از گريستن وي شود. هم نمي عسکر يقاض

ـ  لـه دچـار حم  ،«شجره»م شدن در مسجد حرِاو پس از مُ از  ،شـد و دوسـتانش   يقلب

 يقه آمبوالنس مرکـز پزشـک  يدقکمک خواستند و پس از گذشت تنها پانزده الل احمر ه

تخـت و   و گرفتـار را به مرکز پزشـکي آورد  مار در حال احرام يببه سرعت د و يسر رس

ا يـ رفت يکـرد خـدا او را نپـذ    مـي رمـرد فکـر   يپ کـرد.  يدستگاه و سرم و نظارت پزشک

ش ناتمـام  و حجـ مبتال شـده  سخت  يامتحانن به يچنايناست که  ياز او ناراض 9امبريپ

 !مانده است

دکتـر   .گويـد  مـي ونـد  يم پيه و تـرم يـ کوچک و بخ ياز چند مورد جراحدکتر جرا  

نجـا  يمارانش در ايت خود و بياز وضع ،است «و خراسانيگ»که از  «ويگ يار جعفريشهر»

 .است يراض
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د و آنهـا را  نپرداز ميخود  يغاتيتبل هاي پوسترتبليغ هم به ها  کاروان ت سالمتيريمد

حف  حقـوق   يبرا يدن سر و قواعديدر مورد دقت در تراش يريتصاو: دنده ميح يتوض

و هـا   هـا ، نـوع سـوار شـدن اتوبـوس      ابانيسالمت در خحف  گران در مورد يخود و د

 .وآمد رفت

 !آمدنم بهر چه بود؟ ،ام به کجا آمده

در ايـن   .در بخـش روان پزشـکي حـاکم بـود     ،وضعيت در مرکز پزشکين ياما بدتر

کجـا   از کـه فرامـوش کردنـد   هسـتند   ييرمردهـا يپ از نوع يپزشک ماران روانيب ،قسمت

چ وقـت از زن و بچـه   يکه هـ  ييمردها .اند د شدهيت شدير وضعييا گرفتار تغيند و ا هآمد

ـ تطب يد بـه آسـان  يت جديتوانند با وضع ميخود جدا نشدند و ن  ،سـردرد  .دا کننـد يـ ق پي

، اد به مواد مخـدر هسـتند  يکه گرفتار اعت ياز کسان ي  قابل توجهيط ،تر جه و مهميسرگ

 کنند. مينجا مراجعه يا به

شـده  ون يـ زيتلو هـاي  بچـه سوژه از کاروان بود که جا مانده رمرد يپ تر بيعجداستان 

بـا او   يلـ يون خواهش کردم کـه خ يزيبا ادب تلوگزارشگر  ،«وفا يقمرمرتضي »از بود. 

زد. يـ ر مـي کنـد و اشـک    مـي ه يگر هاي هاي ،يحيهر توض ياو پاچراکه  ؛صحبت نکند

هم به سـراغ   ،اي است معاون فرهنگي بعثه که روحاني سيد خوش چهره«  ميدکتر مظلو»

ــه پ ــت و ب ــرد اطمياو رف ــج داد يرم ــال ح ــام اعم ــان از انج ــ .ن ــان يپ يول ــرد همچن  رم

 .ريخت مياشک 

در بسيار مضـطرب اسـت و   شکسته است.  شلگن تخت افتاده و يهم از باال ميخان

ـ قـول   ،آمده پيشت يوضعگو و شکوه از و گفت االسـالم   حجـت مجـدد را از  ه ک عمـر ي

تحت نظر  يدو بستر يکياورژانس مردان و خواهران گيرد.  مي عسکر يقاض والمسلمين

ــي .دارد ــا يک ــد و  ياز کاره ــوجدي ــک هژي ــرار دادن شخصــ ،حــج يپزش ــام  يق ــه ن  ب
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مار تا مراحل آخـر  يب يو همراه ييراهنما ،استقبال يو هفياست که وظ «پرستار استقبال»

شـود و در ذهـن و خـاطر     مـي ماران محتـاج  يب يتمنديکه موجب رضااست.  يدرمان و

ت ياز وضـع  ،پزشک ارتوپـد اما  .بندد ينقش مخوبي  بهخورد پرستار استقبال براين مار يب

ن يشـتر يب .ديگو ميها  در وانبسيار  هاي ياست و از سرخوردگبسيار ناراحت مارانش يب

اعمـال   ،جراحي و سپساعمال انجام هستند که در ها  کنندگان دست و پا شکسته مراجعه

 .شوند ميدچار مشکل فراوان حج 

ـ پ .ديگو مير ين دسته اخيا هاي ياز گرفتار ،روان پزشک جوان «عيشهرام رف»دکتر   ري

ر شـکل داده و  ييسخت تغپيرمرد  چشم راستست. نايک چشمش نابيبروجردي  يمرد

آن  يرواست. شده  ميو زخبرخورد کرده  ييبه جا ،ستنايچشم راست او که ناب وشهگ

 .اند زده يرنگ را پماد زرد

دن بـه خانـه دوسـت    ياو در راه رسـ  ياز انتظار و عالقمند، رمرديپانبوه ش بلند و ير

 دارد. حکايت 

فکـر   و هشـد  يفراموشـ  گرفتار ،دوست ها انتظار و رسيدن به خانه پس از سال اما او

محمـد شـعبان   »بروجـرد بـه نـام     برومنـد از  يجـوان  ،ته امداد اسـت يکم جا نيکند ا مي

سـاله   44رمرد يپ. او ندارد يچ نسبتيه که با اوبا وجودي  ،کند مي يهمراه را او «رانونديب

ـ ا تمتحير فتـو سخت  يتجمع. شوددرمان  همراه خود آورده تا را لُرسـتاني   ن جـوان ي

د بتـوان  يشـا  ادداشت کننـد تـا  ي را نام او داد تا دستور فقيه ولينماينده محترم  واند  شده

 ،د شـده يشـد  يلـ يت کنترل حجـاج خ يامسال که وضع .کردپا  دست و يقيتشو او يبرا

اسـباب   شوند و مي عصبي و روحي ستميدچار اختالل س ،اكيمعتاد به تر زوار از يبعض

 شوند. اذيت ميشتر يب آنها خودو صد البته  آورند را فراهم مي سفران هم ت پزشکان وياذ

ــر جمشــ ــيس يديدکت ــز پزشــک ري ــ يمد يمرک ــه محقق ــه ک ــته برجســته ين  در رش

بـه   .کند ميسکوت بيشتر  وگويد  سخن ميها کمتر  ن مالقاتيا در ،است «روماتولوژي»
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 يتابلوهـا در مـورد   دهـد و  مـي دلتان بخواهد گـزارش   اض تايدکتر ر او رييس ،عکس

 سـالمت در  يدفترچه راهنمـا  هاي برنامه وها  آشپزخانه يبهداشت يشر  بندها ،يغاتيتبل

 .دهد ان توضيح ميبه گردن زائرکردن زان يآو يبرا بندينسخه با  هزار 35 تراژيت

 از يسـربلند  ران ويـ رالحـاج ا يت بخـش ام يادداشت رضـا ي خندان از خوشحال واو 

، به هـر کـدام از اعضـاي    گرفته نشده است ت اويريتحت مد يها به بخش يرادينکه ايا

 دهد. کننده يک کي  کوچک حاوي وسايل بهداشتي هديه مي داريدت هيئ

 «لؤلؤ المبارك»هتل  از داريد

 لؤلـؤ »به هتـل   ،مرکز پزشکي و اقامه نماز ظهر و عصر داريداز رفع خستگي از پس 

نده بحـث شـده   يل آيکم يبرنامه دعادر مورد ران بعثه ين مديب ،راه در .ميرو مي «مبارک

ـ ايب «صـادق آهنگـران  » ينده آقـا يل آيکم يدعا يبرگزار ياست برا که قرار شـه  يهم د.ي

ارت حـرم حضـرت   يـ ز و« بـر يخ»ات يـ عمل ازپـيش   4449سـال   ،نـه يل مديـ کم يدعا

در ذهـنم،   را خوانـد حاج صـادق آهنگـران درکنـار حـرم     که  يمعروف شعرو  9رسول

 کند:   مي يتداع

 ديگر رسيد يربيا رسول اهلل دعا کن خي

 ديرس اوري 7نيحس بهر ،آماده شو کربال

مطالبـه   هـا را  ادداشتياز من  عسکر يقاضحجت االسالم والمسلمين  ،نيداخل ماش

و در حـال حاضـر،   پ وجـود دارد  يمشکل تا اينجابا تأس  اما  .است يکند که منطق مي

 لؤلـؤ » به هتـل   يوقت م.و سرگردان رخانه گرفتاريدب دفتر ستاد و و يفرهنگ ن اموريمن ب

 چهـار . خـورد  مـي بـه چشـم    «44594» و «43553» يهـا  کاروان يتابلو ،دميرس «مبارك

 .ارندد حضورهتل ن يادر تهران  اصفهان و کاروان از

 ،ايشـان و جمـع همـراه   آنها به احترام  .کنند ميئت استقبال يه حاج آقا و احترام از مردم با
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 .«!ران صلواتيرالحاج ايام يسالمت» :فرستادند ميصلوات  ،ا برخاستهيند يآ ميئت ينزد ه

داخـل   يارهـا يخ .ميـ رو ميبه داخل آشپزخانه  ،ميرس ميبه آخر ستون رستوران  يوقت

 .نشستند ي نهارزهايم بر زائران تيجمع ها، زدند. با انجام تعارف از تميزي برق ميخچال ي

ـ بسـيار راضـي اسـت.    د وکـاروان خـ   رييس اززائران  از يکي ـ تغاز  يول نکـردن  ر يي

ح يکـاروان توضـ   ريـيس  . در اين موردندارد يرضايت ،شتريخاطر پرداخت به ب ،عتيوض

بـه ظـاهر    ،زائر مزبـور  .مکه است اقامت درمحل تفاوت مربوط به  ،رقم نيدهد که ا مي

 ان ويـ ن آقايـ جالب است ا .دارد تر کيش يهتلرا در اش  مستقل با خانواده ياتاقتقاضاي 

تـازه   ،و تحمـل دوري محـدود   ارتيـ زروزهـاي  قـرار گـرفتن در    ها که به خاطر خانم

  .تحمل کنند ،ديدارين وصال يع در را د فراقيحاال با ،اند شده زتريعز

. خوانـد  مي را ياشعار ،ارياق بسياشت باو زد يخ ميبر کالم ي خوشرمرديپدر اين ميان 

 زنـد و  مـي  سـر  را 25رمرد کـه  يپپرسند شعر از خودت است يا شاعر ديگري؟  از او مي

گله دارد کـه   اما حاال .ستين آن او دارد که شعر از مياذعان است،  و سرحال «يستانارد»

ـ ايپسرش ب دختر و با ندشتاسال گذشته نگذ بيمـاري  بـه   ابـتال  علـتش هـم تـرس از    .دي

 هـاي  د که همه زائران بچهيگو ميالبته  امسال تنها آمده و بوده است و يخوک يآنفوالنزا

 .ش است.  ه 4922د متولد يگو مي هستند و او

کند کـه نکنـد    ميطلب اجازه  گريخواندن متن د يبرابعد از نهار  ،زبان رمرد خوشيپ

 نـدارد و  يصـ اخ ازيچ امتيه کاروان است ور اهن نامه ،تئيهنهار . اسباب زحمت شود

 کـربال  در وآغاز کرد  :ائمه و يامام عل مد با  را يشعر رمرد دوباره آمد ويپ ،آخر در

ش يهاشـعر  .خوانـد  مي 7حضرت ابوالفضل قبرچنين شعري در مورد  . او همخاتمه داد

 .خواند ميتند تند هرچند  ،جالب بود

ه تمـام  يـ گر بـا  نهـارم را  .اشکم درآمـد  ،اورميش تاب بيشعرهابرابر  توانستم در مين

؛ از جملـه  شـود  مـي مطـر   گونـاگوني   هـاي  شنهاديپاز خاتمه شعر پيرمرد، پس  .کنم مي
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طـر   ضـرورت   کوتاه بودن زمان آنهـا و  ارت دوره ويبحث ز نافله و يآموزش نمازها

ـ » هروزنامـ  هاي نوشته در ،نهيمد مکه و در يعرفان يها بحث کـاروان ديگـري کـه     .«رزائ

 اند. است که از تهران آمده «ملکوت»کاروان شود،  مي داريد

  با بعثه نيجريهديدار 

برخورداري از سـهم   ار ويت بسي، جمعاستقا يفرآ ةقار بزرگ در يکشور «هيجرين»

د کننـدگان  يـ ن توليتـر  ياصـل  از يکيهاي اين کشور است. نيجربه  از ويژگيشتر ينفت ب

کـه   «يموسـ  يسـ يع» يآقـا  ،اوپـک اسـت   در يثر نفتؤم يها قدرت از جهان و نفت در

رالحـاج  يام دار بـا يـ د يبرابا هيئت همراه دقيقه  43:34، ساعت ه استيجريبعثه ن رييس

 ،از چند دقيقهپس  عسکر يقاضحجت االسالم والمسلمين  وشوند  ميجلسه وارد ران يا

 کند: ميشروع به صحبت 

 جمهـور  رييس وانقالب رهبر معظم  .ستاقيفرآ قدرتمند در يکشور ،هيجريکشور ن»

 .قائل هستند ياريت بسياهم ،ييقايفرآ يکشورها روابط بابرقراري  يبرا رانيو دولت ا

 روابط وجـود دارد و  شرفت دريپ هنيزم ياقتصاد و ياسيتوسعه س هاي نهيهمه زم در

 ،سـطح جهـان   امـروزه در چراکـه   ؛ت اسـتفاده کننـد  ين ظرفيا د ازيبا مياسال يکشورها

غـرب   در يقرآن سوز ،که نمونه آن به راه افتاده يديشکل جدبه  ،اسالماسم  ت بايضد

در ايـن   م به شدت نگـران هسـتند و  الگسترش اس ل آن است که ازين دليا بوده است و

 .رديبگ را ها هن مخاطريا از ياريبس يتواند جلو مي مياسال يوحدت کشورها ،ميان

جهـان   در زنند و ميدامن  يم هراسالاسبه  ،سطح جهان م درالدشمنان اسبا تأس ، 

 ينـه محـل مناسـب   يمد م کـه مکـه و  يدار ما باور و کنند ميمطر   را يعه هراسيش ،اسالم

ه يـ جرين ميبـزرگ اسـال   يعلمـا  که خود از يعال جناب وست ها ن سوء ظنيحل ابراي 

ـ  تأکيـد  ها كاشترا بر يخوب اريبس روشم به يتوان مي د که مايدان ميخوبي  به ،ديهست م يکن
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ـ ا عـالوه بـر   م ويحوزه حج داشته باش در يخوب يهمکار و  يفکـر  هـاي  حـوزه  در ،ني

 ينـه همکـار  يتواننـد زم  مـي هستند کـه   ياريبسعرفاني  هاي شما فرقه کشور در يعرفان

 «.دنداشته باش

حجـاج  جمعيـت بسـياري از   انتقال  ه دريجرين هاي هتجرب بر فقيه ولينماينده محترم 

ـ رانيا که نزد ما هايي هتجرب»گفت:  کرد و تأکيد  اجـاره  و يحـوزه مباحـث پزشـک    ان دري

 «.کنيم ميشما مبادله  با بهداشت وجود دارد را طبخ متمرکز و مسکن و

 يبـرا  ـ  داردبر عهـده  ز ين الت حج رايتشک رييسکه سمت ـ ه  يجريبعثه ن رييساز 

شـود.   مـي دعـوت   ،رانيـ ارت ايـ ز مربـوط بـه امـور حـج و    گونـاگون   مراکـز  از داريـ د

 گـذارد و  مـي شنهاد يبه پ نامه را س تفاهمينو شيپ ،عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت

نـه  يمد مکـه و در زمينه س ينف يها معارف حج وکتابدر مورد  يفرهنگ و يهنر آثار از

 .گويد ميسخن 

شـود نيـز    برگـزار مـي  مکـه   درکه  يشيهما در يسخنران يبرانيجريه بعثه  رييساز 

ـ الجزا» ش دريهمـا  يبرگـزار آيد. همچنين از  دعوت به عمل مي سـخن   «سـنگال » و «ري

ه يـ جرين در ياسـ يمسـائل س  از حج بـه دور درباره ش ين همايا ياجرا يبرا گفته شد و

  .شود ميه ئارا هاييشنهاديپ

بعثه کـه چنـد    مسلمان درش بانوان يهماتوانند در  بانوان عالمه نيجريه مي ،ضمندر 

   .راد سخن بپردازنديبه ا شرکت کنند و ،شود مي ( برگزارنده )پنج شنبهيآ روز

 :کند ميشروع اينچنين  9امبريپ درود بر سالم و ه بايجريت نئيه رييس

 دو ه هـر يجرين ران ويکشور ا .کنم ميه تشکر يجريسازمان حج ن رييسطرف  از من»

ن فرصت به مـا  يا هم برابر هستند و با ،ن موضوعيا که درزائر دارند  کصد هزاريد حدو

 ،گر متحـد باشـند  يکـد ي اگـر مسـلمانان بـا    دهد و مي ها هتبادل تجرب يبرا يشترياجازه ب

 .کند يآنها خرابکار امور در دتوان مينکس  هيچ
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البتـه   م کـرد و يخـواه  امضـا  سازمان حج تفاهم نامه را رييس با مکه ما شاءاهلل در ان

 م تـا يفرست مي مياسال يجمهوربه  راها  کارشناس شد و يمت حج موفق نخواهئيبدون ه

 «.شما استفاده کنند هاي هتجرب از

چراکـه   ؛بدهنـد  بـه او  لم نشسـت را يکند کـه فـ   ميه درخواست يجرين هيئت رييس

 و ين درخواست منطقيالبته اصل ا .نديبب راديدارها ه عالقمند است يجرين جمهور رييس

هـم   طلـب کنـد و   لم رايخواهـد هـم فـ    ميک يپلماتيد يشگرد با او يول .درست است

 .ت داردياهم کشور او يبرا چقدرديدار ن يد که ايبگو

 يکـه از علمـا   را «يبوشهراهلل  آيت» عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت ،در ادامه

   .کند مي يخود معرف انمعاونعنوان  به زاده را فال  و يباقر يآقا وبعثه است 

ـ انتظار نداشتم مـرا هـم،    .ن انداختميپائ سرم را ،ديبه من رس يوقت امـا   .کنـد  يمعرف

 .کرد يبعثه معرف همکاران خود در از يکيعنوان  به هم مراايشان 

ـ ن نامـه را  س تفـاهم ينو شيپ ،الملل بينمعاون  يباقر دکتر يآقا ،جلسهپايان در  ز بـه  ي

 .شود يساز نهيآن زم يضاما يبرا دهد تا مي نيجريه بعثه رييس

 يستانيس اهلل تيآ يبرا «صليملک ف»زه يجا

از  ،ونيکه به خاطر نوشتن مطالب ضد اعمال وهاب« الوطن»روزنامه پيشين ر يسردب

 ، ين قطينش عهيدر استان ش« ها تمدن يگوو گفت»ش يان همايدر جر .کار بر کنار شد

د: يـ گو يش مين همايدر ا «يجمال خاشقچ»کند.  ير ميتقد يستانياهلل س تياز مواضع آ

 يا فرقـه  يها دادن به هجمه ان را به عدم واکنش و پاسخيعيوسته شيپ يستانياهلل س تيآ»

شـان  يکند و مواضع ا يدعوت م ،م عراق هستنديو تقس يداخلجاد جنگ يکه خواهان ا

 يمـذهب  يهـا  و فتنـه  يا فرقـه  يها عراق به باتالق جنگنشدن ل يدر تبدفراواني ر يثأت

 .«داشته است
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از  يکـ يصـل کـه سـاالنه بـه     يژه ملک فيزه ويجاکه کند  يشنهاد مياو پ ،ن خاطريبه هم

تصـور   ،يشود. جمال خاشـچق  داده يستانياهلل س تيبه آ، امسال شود يده اهدا ميافراد برگز

عـراق   يملـ و  ينـ يدت يعه در عراق که عَلَم بلند اسالم در دفاع از هويت شيکند مرجع يم

ملـک   زهياز نـوع جـا   يا زهيبـا جـا   يفرهنگ يها تير شخصيمداران و سا استيبا س ،است

اذهـان را   ،شـنهاد ين پيخواسته با ا ينگار سعود د هم روزنامهير است و شايصل قابل تقديف

متعـدد   يها يزيانگ که در برابر فتنهکند عه يت شيت مرجعيو صالبت شخص يمتوجه بزرگ

اجـازه نـداد عـراق بـه عرصـه       يت و صبوريکرده و با درا يستادگيهوشمندانه ا ،ونيوهاب

 .شودمبتال  يگر يوهاب ياز رفتارها يو فتنه تفرقه ناش يا فرقه يها جنگ

 يفتواها و تناقض در مملکت سعود

ون از داشـتن  يرانـه وهـاب  يگ سـخت  يهـا  شـه يکه به لط  اند يزنان در کشور سعود

رو  هـم روبـه   يگـر يحرمـت د  يبـا فتواهـا   يگـاه  ،نـد ا هت محروم بوديشناسنامه و هو

ممکـن   ياز عربستان سعود يدر مناطق ،تين ممنوعيوجود ندارد که ا يديترد .شوند يم

ر کشورها يداران آنها در سا ان طرفين فتوا در مياشک،  بياما  .دار داشته باشدياست خر

 نخواهد داشت. يداريخر

 واريـ دن کنـار د يـ ا حرمت خوابيزنان  يمنع رانندگاند از:  عبارتفتواها برخي از اين 

 زنان. يبرا يت کار فروشندگيممنوع يفتوا اکنون، و )فتواي منيره القبيسي(

 ،باشـد کـه  امام جماعت هـم   .صد البته در هر رشته ممکن است انسان ره به خطا ببرد

ن يتـر    امامت جماعت را به گناه آلوده سازد که سادهيعمل شربيشتري از تواند بخش  يم

 ياريبسـ مسـائل  در بازار تجارت و فروش  ،حالت. ياسْاز راست  ييها به رگه يآلودگ ،آن

 شـان شوهرزناني که ا يزنان خودسرپرست به ويژه  ،از زنان ياريکه بسهرچند  وجود دارد.

حفـ  عـزت خـود مجبورنـد کـار کننـد. يکـي از         يبرا ،دارند ميتيا فرزندان ياست مار يب
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با  .تواند مختص خود زنان هم باشد يکه مها نيز کار فروشندگي است  ترين اين شغل شايع

و  مـي عل يهـا  تـه پـژوهش  يکم» و به عبـارتي،  يسعود يين مرجع فتوايتر يعالاين وجود 

ـ   ييدر جاژه يو داده، بهحکم به حرمت کار زنان « يعربستان سعود يفتوا م اخـتالط  يکـه ب

 ؛ميريـ ن فتـوا متح يـ رود و ممکن است آنها را در معرض فتنه قرار دهد. ما از ا يبا مردان م

ـ يب يمـ  ،ميشو يم يسعود يماهاينکه وارد هواپيبه محض ازيرا  م کـه چگونـه کارمنـدان    ين

 ييجـا  ؛پردازند ياز حجاج م ييرايبه پذ يسعود يماهايدر هواپ يار کم حجاب سعوديبس

ار هـم کـم حجـاب    يبسـ  ،نکـه يتـر ا  بياختالط با مردان وجود دارد و عجبيشتر امکان که 

 يبـ يرگر تنـاقض عج يتصـو  ،از همان ابتدا ين نماديچنمشاهده  يرانيزائران ا يبرا .هستند

بريم کـه   نيز پي مي« العربيه»هاي تلويزيوني مانند  . با مشاهده کانالدر جامعه عربستان است

 .شود يج مين کشور ترويدر ات عف يو رفتار مناف يحجاب يب ،حدچه تا 

 پيشنهاد ملک عبداهلل به عراق

در  يشـتر ينقـش ب  يفـا يادر پي ن روزها يکه ا يسعودعربستان عبداهلل پادشاه ملک 

از  ، ش کوك کـرده يش از پيرا ب مياسال يساز رقابت با جمهور واست انه يمنطقه خاورم

انجـام اعمـال    يدعوت کرد تا بـرا  يعراق هاي سران گروه ر وينخست وز ،جمهور رييس

اض گـرد  يدر ر ،از اعمال حج و البته پاك شدن از انواع گناهانپس ند و يايببه مکه حج 

 «يالمـالک  ينـور » يعراق بـه رهبـر   يفهرست ائتالف مل .و به توافق برسندنند يبنشهم 

ـ ا آنهاست، ير پايزجارو کردن در پي د عربستان ندان يکه م ،ريوز نخست شـنهاد را  ين پي

کـه از گـروه تسـنن    « ياد عـالو يا» يبه رهبر «هيالعراق»ندگان فهرست ياما نما .رفتندينپذ

ه و خوشـحال شـد  بسيار شنهاد ين پياز اهستند  و عربستان کايآمرت يعراق و مورد حما

 .کنند ياز آن استقبال م

 مـاه  عربسـتان در هفـت  از نقـش مخـرب   خـوبي   بهکه  يعضو ائتالف مل يها يعراق
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سـوء  بـا هـدف    ياسـت ورز يشـتر س يدعوت به مراسـم حـج را ب   ،دارند يگذشته آگاه

ک خـود  يو اسـتراتژ  ياسـ يبـه اغـراض س  دن يرسـ  يبـرا  از اماکن مقدسکردن استفاده 

ما نسبت »د: يگو يم يائتالف مل ياز اعضا« هيحسن السون»سبب هم نبود که  يب .دانند يم

کـنم کـه    يمـ  تأکيـد امـا   .ميدار يدر مسائل عراق آگاه يعربستان سعود يها به دخالت

 .«دهند  يادامه م يدن وحدت مليجه رسيبه نت يرهبران عراق به راه خود برا

تـر   شـفاف بسـيار  هم مخالفت خود را  «ا صدرمقتد»گروه مانند ز ين يگريد يها گروه

الحه و مصـ چگونـه   يعيتنـد ضدشـ   ينکه عربستان با صـدور فتواهـا  يچه ا ؛ان کردنديب

د بـه  يـ عربسـتان با »د: يگو يم «يخ مازن الساعديش»کند.  يممطالبه ساطت را وسازش و 

ـ    يکـه ر  يريـ تکف يفتواها مطر  درباره يها پرسش گنـاه را مبـا     يخـتن خـون مـردم ب

ن دسـت فتواهـا   يتوق  صدور ا يبرا مياند، پاسخ بدهد و اعالم کند که چرا اقدا دانسته

اگـر عربسـتان   »گويـد:   مـي آورد و  يان مـ يبه مرا  يگريمطالبه د يالساعد«. نکرده است

جنـگ   يبـرا  يکه زمان هايي )مطالبه خود از عراق را ببخشد هاي  ، مطالبهت دارديحسن ن

را  يريـ تکف يار صـدام قـرار داده اسـت( و صـدور فتواهـا     يدر اخت مياسال يبا جمهور

 .«ور نکند شعلهعراق را در  يا فهيطا يها يريمتوق  کند و آتش درگ

 رسد ياندك اندك جمع مستان م

امـروز   ،يجانباز قطع نخاعشصت کاروان جانبازان هشت سال دفاع مقدس از جمله 

السـالم  حجـت ا از جملـه   ،بعثـه  هاي از مقام يدند و جمعينه رسيکشنبه به فرودگاه مدي

ـ بعثـه و دکتـر ر   يمعاون فرهنگ،  ميدکتر مظلو  نيو همچنـ  يمرکـز پزشـک   ريـيس اض ي

 روند. يبه استقبال زائران م ،کاروان ملکوت است رييسد که خود ياد شهينده بنينما

نبـاز  اج ،ن جمـع يـ نصـ  ا از کمتر توان گفت  مينفره جانبازان که البته  945کاروان 

ظـاهرا    ،ن هتلياند و ا ع اقامت کردهيبق يضلع شمال يرو روبه ،«ليهتل الدخ»در  ،هستند

 ب دارد.يعج ين هم داستانيرد که ايتواند جانبازان را بپذ ياست که م يتنها هتل
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 9389 قعده ذي چهارمست و يب ؛9831آبان  دهمدوشنبه 
 4344قعده  ذي چهارمبيست و دوشنبه 

  «المروه ةودال»هتل از  داريد 

 يها استان از يگوناگون يها کاروان .ميديرس هالمرو ةرتل الهدبه محل  44:95ساعت 

ـ د هنقطـ نخسـتين   .بودنـد در آنجا تهران  اصفهان و فارس و  .بـود هتـل  رسـتوران   ،داري

ت يـ ت حکايجمع يفشردگ .ز استيتم اريسب ،کوچک بودن و يوجود شلوغ رستوران با

هـم   جـوان هـا کـه    کاروان از يکي ريمد «يروغن يمهد» .ت مجموعه هتل دارديجمع از

 رازيشـ آورده و از  را مـي  «غضنفر» يکاروان آقايي که پروازها از يکي»گويد:  هست، مي

 تـأخير سـاعت   44گـر  يوکاروان د روزدو ک کاروان ي :داشته است بسياري تأخير ،آمده

آخـر   در جبران شـود و  بايد يبه نوعاين مسئله » :گفت عسکر يقاضي حاج آقا .داشتند

 .«تا جبران مافات شودرتر بروند يداز مکه 

 انـد:  آن نوشـته  ريـ ز و انـد  زده را عکس شهدا ييتابلو يرو بر ،البي هتل در محوطه

 يريـ گ سـخت  زائـران از  از يبعضـ  «.يرضا رزاقـ  محمد» يبه سرپرست «43934»کاروان 

 يقاضـ  االسـالم والمسـلمين   حجـت  .به معروف ناراحت هسـتند  امرهاي  و هيئتعوامل 

بـه  توجـه   اما با .ستيمطلوب نخيلي ن آلا ط مايشرا» :که ح دادنديتوضاين گونه  عسکر

 در مـا  شـده  ريدسـتگ شش نفـر   يحت بهتر است و ن ماسال گذشته اوضاع اآل سه دريمقا
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ر شـده  يچهل نفر افـراد دسـتگ   ،خين تاريا سال گذشته تا ،کهحال آن .اند امسال آزاد شده

 .«ميديبت کشيمص يکل م ويداشت

 والمسـلمين االسـالم   حجـت ه دارد کـه  يـ آن گالمسـائل   و جـا  يتنگ از زوار از يکي

ـ ا نکه دريضمن ا .مکه اوضاع بهتر خواهد شد دهد در مينان ياطم عسکر يقاض  ،ن هتـل ي

 .ستها کاروان نيا يه مثبت براکتک نيبه حرم هم  يکينزد امتياز

 حجت االسالم والمسـلمين  و هيئت داريد کاروان از يروحان «يصحف يد مرتضيس»

  يـ ک ردين صورت است که يبه ا يخور نهار هاي  يرد .کند ميتشکر  عسکر يقاض

 بـا  يهم قورمه سبز امروز نهار .دننينش ميگر زائران ي  ديرد نند وينش مي هيئت ياعضا

 .استهندي برنج  از ويپ ماست و

و مسـائل فراوانـي را   امـده  ين هنوز ،«44345» کارواناثاثيه حدود پانزده نفر از زائران 

 جـا گذاشـته و  وسائل مورد نياز خود را افراد همه براي آنها به وجود آورده است؛ چون 

رالحـاج  يام رو، . از ايـن انـد  دهشـ  يلباسـ  بي و يپول بي حاال گرفتار اند و آمده يدست خال

 .دا شوديها پ ساك دهد تا ميلباس احرام  ه ويه لباس اوليته وپول   به پرداخت يتکل

بســياري در اجــراي  يهــا مــينظ يبــ ،رين مســيــا در کــه ريــفو ييمــايشــرکت هواپ

ـ باو دچار مشکل کـرده اسـت    ائران راز از ياريبس ،داردهايش  برنامه  ،د برابـر قـرارداد  ي

 .مه بپردازديدالر جر 35مسافر  هر يبرا

رفـت و   عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجتها به سمت  يکي از خانمبرگشت  در

 .سـخن آقـا نشـدم   متوجـه   ،کردند ميآرام صحبت  دو چون هرمشغول صحبت شد، اما 

قـول داد انجـام    يحاج به حاج آقا گفتم و»خانم به سمت شوهرش رفت وگفت: سپس 

 ،دميپرسـ نزديک آنهـا ايسـتاده بـود، موضـوع را     که  يحضار از يکي از يوقت .«شود مي

و مرکـز پزشـکي   عوامل بهداشـت   يمورد اعتنا چندان ،ژه زنانيگفت مشکل بهداشت و

 .ها توجه شود ن موارد هتليد به ايکه بااند  کرده يادآورين خانم يا و هنبود
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 هاي مراجع از بعثه بعثهديدار 

مراجع بعثه  يانتظار آمدن اعضا در ان بعثه جمع هستند ويآقا ،قهيدق 43:35ساعت 

نماينـده محتـرم   ديـدار  بـه  است کـه   يآمل يجواد اهلل آيتبعثه  ،بعثهنخستين  .هستند

 االسـالم والمسـلمين   حجـت  هـا،  تعارف عرضپس از  ،اين ديداردر  .اند آمده فقيه ولي

را يادآور شدند کـه گفتـه بـود:    اهلل جوادي آملي  آيتکالم به ياد ماندني  عسکرقاضي 

ـ با يبعثه مقام معظم رهبـر  ،درست است که حجاج مناسک دارند»  هد مناسـک داشـت  ي

 بايـد بـه دنبـال     و بعثـه بلکه اقامـه حـج اسـت     ،ستينداري شما کاروان  کار باشد و

 .«حج باشد اقامه

ر شـده  يدسـتگ زيارت حال  که در «يليخل اسري»آقاي دادند که  جلسه خبرضمن  در

و ايـن  خواهـد شـد   زودي آزاد  و بهگرفت  قرار مورد عفو ،عفوون يسيکم در امروز ،بود

دسـت   يالخود را بـا ش کفکه بود. او خبري خوشحال کننده بود. ياسر خليلي روحاني 

خواسته به  مي احتمال دادند که او شد و شانشيخين و قبورن به يمتهم به توهگرفته بود، 

خليلـي   . البتهبود ت اويحکم محکوم ،ماه زندان 4 ضربه شالق و 435 .ن کنديخلفا توه

 ،در آن صـورت چـون   ؛که کار به اثبات توهين به خلفـا نکشـيد   شانس بود خوشبسيار 

در « اهلل مکـارم  آيـت »مدتي بعد، گروه جديـد از بعثـه    گرفت.  ميتا حد اعدام باالمسئله 

 ساعت چهار بعد از ظهر براي ديدار آمدند.

 گيري بيشتر و اشتباه در نقل فتوا استشمام سخت

ام ماستشـ  ،امسـال مـن  : »نقـل کردنـد  اهلل  آيتقول  از يرازيمکارم ش اهلل آيتنده ينما

شتر داشته يشما صبر ب کنم و ميها عليه زائران ايراني  از سوي سعودي شتريب يريگ سخت

 بـه آنهـا    ن کـرده و يتـوه  يا ار زننـده يبسـ طـور   بـه نفـر   دم که به چنـد يروز ديد د.يباش

 .«کردند يحمله م

 شـده و  اوضاع بهتـر  ،اين وجود با»د: يگو مي عسکر يقاض حجت االسالم والمسلين
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 در کـار هـا   نشست خـانم  در ،بعثه ما همبلغ يها خانم ازاست که چند نفر  فردا شب قرار

 .«سازندمطر   را ما يها دگاهيد و ها شرکت کنند يسعود هگرو

 «يوعمرشيخ اهلل  آيت»در بيت  وآمد رفت

ـ ببرخـي از افـراد کـه بـه     آن بود کـه   ،شد  يکي ديگر از مباحثي که مطر  يت آقـا ي

انـد. بـه عبـارت     کـرده فراهم شان يا يبرارا اسباب دردسر  ، در حقيقتروند مي يوعمر

شـان  يخود اهرچند  ديگر، عالقه شديد به ايشان سبب به زندان افتادن ايشان شده است؛

 را نشناسد.بيشتر آنها ممکن است 

دارد و همـين سـبب    يده و عمـر طـوالن  يکش ياريبت بسيمص يوخ عمريشاهلل  آيت

کنـد کـه    مـي شان نقل يراشد از قول ا يآقا ،نکهياز جمله ابداند؛ را بسياري ق يحقاشده 

ن يشـش پلـه پـائ    ،ساختمان آن و داشتن گنبدعالوه بر همک  بودن  :عيقبور ائمه بق

ـ ا ،را خراب کردنـد  آن گنبد و مقبرهها  يوهاباست. اما پس از آنکه رفته  مي ن قسـمت  ي

 شود قبر همک  است. و تصور ميباال آمده 

 يوعمرخ يشآقاي  هاي ضبط خاطره

اهلل  آيـت  هـاي  آمـده کـه چـرا تـاکنون خـاطره      ين بين برايم پيشدر ابسياري  دغدغه

مغفـول مانـده اسـت. در    بهـايي تـاکنون    گـران  و چرا چنين گنجينهي ضبط نشده وعمر

جهـان اسـالم    راز تـاريخ تشـيع د   مـي ي بخش بسيار مهوذهنيت آقاي عمر ،هرصورت

کنون انجـام نشـده   افسوس که تـا صد اما تواند روايتي بسيار خواندني باشد،  که مياست 

رفتم و موضوع را يـادآوري   «يوشيخ کاظم عمر»به سراغ پسر ايشان  4444است. سال 

 .نتوانستم قصه را خوب به نتيجه برسانمبا تأس ، اما  .کردم

ـ ياردب موسـوي اهلل  آيـت بعثه  اصحاب ،قهيدق 44:45ساعت  آمدنـد. موضـوع آزاد    يل

 و  بعثــه ريــيس يمهــدو يآقــا .ان هــم مســئله اســتيــآقا يبــراخليلــي اســر يشــدن 
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 آمده اند.بعثه  همراه اعضاي يلياردب موسوي يپسر آقا

 هـاي  هم آمدند و بحـث بـه موضـوع    يزنجان يريشباهلل  تيبعثه آ يبعد اعضا يمدت

 ييگوهـا و ت تـا گفـت  يـ در نقـد وهاب  «يدريد کمال حيس» يآقا يها از برنامه يگوناگون

 ده شد.يع کشيت بقيوهاب انمباحث مبلغدرباره 

کـرد کـه    مينقل  يانحور يد مهديس اهلل يتاز قول آ ياستاداهلل  آيت ،ديگر در گوشه

که از اموات بـه ذهـن    يکسان» :فرمودند مي «(بزرگ) يشاه آبادشيخ محمدعلي » اهلل يتآ

رسـانند و بـه شـما خبـر      مـي ن خاطر است که رو  خود را بـه شـما   يبه ا ،نديآ ميآدم 

 .«ديافت يماد آنها يدهند و شما به  مي

را ابالغ  ايشانسالم  ،و بعثه دفتر رييسو  آمدند يهمدان ينوراهلل  آيت اصحاب بعثه

را بـه   عسـکر  قاضـي  حجت االسالم والمسلمينشان به يا يشخص کردند و اظهار عالقه

بـراي   ،يگانيگلپا يصاف اهلل آيتدفتر ي گذرد که اعضا مدتي نمي ،رسانند مياطالع جمع 

 ند.يآ مي عسکرقاضي  االسالم والمسلمين حجتديدار 

و از  دهـد  مـي  هـايي  توضـيح ت زندان او يو وضعخليلي اسر ي وضعيت دربارهشان يا

 بـراي رهـايي از زنـدان سـعودي     کمـک او  علمـا و درخواسـت    وتياو با ب هاي ارتباط

 د.يگو ميسخن 

 9مسجدالنبيهاي شرب داخل  از آبگرفتن وضو مسئله 

و پـس از  انـد   آمـده  يخ جعفـر سـبحان  يشـ اهلل  آيتاز دفتر  گوهاو گفت نيهمراه با ا

هـاي   درون شبسـتان از آب خنـک  تـوان   مـي ا يـ کـه آ  مطر  شـد سؤال اين  يپرس احوال

االسـالم   حجـت خيـر؟  کـرد يـا    استفادهگرفتن وضو  يبراو مسجدالحرام  9مسجدالنبي

هـا کـه    داخـل شبسـتان  آب بـا  »گونه پاسخ دادنـد:   سؤال اين به عسکر يقاض والمسلمين

 .«توان وضو گرفت مين ،استمخصوص شرب اند  نوشته
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مصـرف آب  مسـئله   ،شترير بيرضمن تق يگانيگلپا يصاف ياز اصحاب دفتر آقا يکي

داخـل مسـجد مخصـوص     يهـا  ظـرف  لي آبو .داند ميرون مسجد را عام يب يها ظرف

داخل مسـجد امکـان   در به لحاظ منطقي چون  ؛قابليت شرعي وضو نداردو شرب است 

 ندارد.گرفتن وجود وضو 

 گلپايگانيالعظمي اهلل  اي از آيت خاطره

حـج و  دربـاره وضـعيت   را از پدرشـان   يا خاطره يگانيگلپا ميالعظاهلل  آيتفرزند 

 گلپايگـاني   مـي اهلل العظ آيـت از سـوي  » کـه: کند؛ بدين شـر    زيارت در مدينه بيان مي

ـ آمده بـودم و ام  به مدينه از نج  .ممشرف شد به حج ـ دبـراي   نـه ير مدي  ار ايشـان دي

 متعلـق   اي کـه  هساختمان اجاره شـد به  داريد. براي شان فرستادنديابه دنبال افرادي را 

 پيش پـاي مـا   تا  ،امير مدينهو بود  يقصر بزرگ کهم يرفت ،نه بوديجوازات مد رييسبه 

 به استقبال آمد.

ار يبسـ اي  هچـ يه قاليـ هد يمرحوم آقـا بـرا   .دهند ميبسياري ت يا اهميهدابه ها  عرب

   فرستادند.براي ايشان کرده و  هيته يعال

بـاز شـدن    اول :ميخواسـت از آنها آقا حضرت سوي از  رامورد دو ديدار خود، در  ما

ـ بققبرسـتان  بـاز بـودن در   دوم  ،ک شـبانه روز يـ  يبـرا  9مسجدالنبيو حرم  بـراي  ع ي

ن يو هماجرا شود المجلس دستور داد  يرا فمورد که هر دو  از روز يشتريب هاي تساع

ن دو يـ و در ا نـد کرد مـي خدمه مخالفت  يول .. دو سه شب در حرم باز بودشدهم طور 

طـواف   را بـراي تبـرك و  حولـه و لبـاس    .خواستند کردنـد  يهر کارها  يرانيا ،سه شب

گرفتنـد   ميلم يهم ف ها سعودي .دنديکش مي 9ضرت رسولبه حرم مطهر حآوردند و  مي

 «!کنند ميچه ها  يرانيد اينيببگفتند  به تمسخر ميو 

جلسـه   ،صافي گلپايگانياهلل  بعثه حضرت آيت وگو و رفتن اعضاي اين گفتاز پس 
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 يدعادر اين جلسه به موضوع  .شود ميتشکيل  يزيتبر يسبحاناهلل  آيتبا اصحاب دفتر 

ان در يـ کـه آقا پردازنـد   مـي ها  از واژه يو اشکال در بعضها  از واژه يو تکرار بعضل يکم

   .داشتند هايي و اشکال ها الؤس ،خواندنمورد روش 

 يستادن نبض زندگيجواز ورود دارو و اندادن 

 ،دوست آمـده ارت خانه يبه ز يسالگ 44که در سن  يرزن شماليک پي ينبض زندگ

ـ ناکام از ز زائـر کـاروان شـماره     ،«يآق منگلـ  يآرفـ » .سـتاد ياهلل از حرکـت ا  تيـ ارت بي

مارسـتان  يدر ب يبه علت سکته مغزبود که  «شانيگم»از استان گلستان و شهر  (44943)

در  .ش جـان خـود را از دسـت داد   يداروهـا نکردن به علت مصرف  و شد ينه بستريمد

ورود بـه عربسـتان    ير مجاز برايمجاز و غ يتا داروهانديشيد اين مورد، بايد راهکاري ا

ـ ريمجدد قـرار گ  ينيمورد بازب يپرواز ين داروهايو همچن يمراکز پزشک وسيله به د تـا  ن

 ،گـر يدسـوي  از  .جواز ورود دارو مبتال نشـوند نداشتن به خاطر  ،ماران رنجور از درديب

پـر   هـاي  انـد تـا در لحظـه    کـرده پهن اي  سفرهکنار مسجد شجره  ،ياصحاب مرکز پزشک

 ماران و دردمندان زائر باشند.يب بخش التهاب احرام، آرامش

مارسـتان  ياسـت ب يموقـت ر  يها يهم در مکه که بر کرس« دکتر عرب خردمند» يآقا

 .دهد ميان در مکه خبر يرانيمارستان ايب يانداز از راه ،حج نشسته است يمرکز پزشک

 االسالم والمسلمين راشد يزديهاي حجت  خاطرات و دغدغه

از  اي انبـان گسـترده  که  يياب ، در ميديآ يمسخن به  يوقت ،يزديخوش لهجه  روحاني

 يلـ ياو هـم خ  مـي يعقـل تفه  ،نکهيتر ا بينه دارد و عجيت را در سيخاطره و داستان و روا

 م کند.يتفه يياويمطالب مورد نظر خود را به شداند  ميکند و خوب  يخوب کار م

که مـن و امثـال مـن هنـوز در     آن زماني  د؛يگو يخود م .ش  ه 4433او از حج سال 

اسـکان و  گويد؛ مسائلي کـه در مـورد    ميها  ن سالمسائل حج در آم. او از يعالم ذر بود
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نـامطلوب  ت يفي، کيينبود آب دستشو ؛ مواردي همچون:ه و بهداشت وجود داشتيتغذ

ـ ، )«غـزه »ابـان  يدر خ «شعب عامر»اوضاع و ... او از اتاقي در  يبسامان غذا و نا ا همـان  ي

گفت که در آن پانزده نفر ساکن بودنـد؛   سخن مي( «انيابوسف»ر بازار مشهور به بازار يمس

 ترين سطح ممکن قرار داشت. در حالي که، از نظر بهداشت در پائين

ک و مجلـل  يآورد کـه شـ   يرا در نظر مـ  «يدار هاد»ا يل يقصرالدخ هتلايشان حاال 

بهداشـت و  سـطح بـاالي   ز و يـ مرتـب و تم  ين غذاهايا ،ن امکاناتيا اينکه آيو ااست 

کاروان که هر کـدام در خـدمت    ير دارد و ده خدمه برايک مديکه خود  يکاروان تر مهم

د کـرد  يـ حال چـه با شود؟  کنند، مانع از سازندگي حج نمي يوف الرحمن افتخار ميبه ض

حـج دور   يتـ ين لوس نشود و از عوامل تربيش از ايم؟ نفس ما بيتجمل نشوکه گرفتار 

 7يحضـرت مـوال علـ    نشويم. به فرمـوده در حج  يزندگآسايش ر رفاه و ياسو نيفتيم 

اما اراده کـرد و   ؛ک مکان خوش آب و هوا بسازديتوانست خانه خود را در  يخداوند م

و در منـا و عرفـات تحکـم     مکه ساختو آفتاب داغ خشک و خشن  يها در وسط کوه

انسان بايد مواظب  سازي بود.انسان  يهمه و همه برا ،نيز ي  قربانيبه وقوف کرد. تکل

تـا از   د و کم بخوابديکم بخورد و کم بگو ،ار خوبيبس يت رفاهين وضعيدر اباشد و 

 .واقعي محروم نماندلذت درك 

 هشدارهاي امنيتي

برجسته کانون وکـال   يو بعدها از وکالبوده  يدادگسترکه از قضات  «يحسن آصف»

زائـران بـا    يياز جـنس ناآشـنا   يا دغدغه ،ات حج استير حراست عملينجا مديشده و ا

 يط و آزاديشـرا  يچ رويبـه هـ   ،زائـر در عربسـتان   .کشور عربستان دارد يط داخليشرا

 را ندارد.وجود دارد ران يا يارتيمناطق زو در داخل کشور که  يعمل

ـ يا يمعطوف به عملکرد متقابل نهادهـا بيشتر ز يآنها نت ين امنيمتأ و صـد البتـه    يران
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ن کشـور  يـ کـه در ا اسـت   ياد زائران به هر کسياعتماد ز ،گريهاست و مشکل د يسعود

ر انجـام  يسـ در مزائـران  که  يکسانبيشتر خطرساز است. اين امر بسيار خود که نند يب يم

 يسـعود آنهـا   .هستند ياز اتباع خارجها،  هتلکارگران شوند يا  رو مي با آنها روبه اعمال

 يد با منطق همراه باشد و به هـر کسـ  يت و اعتماد بايب امنيضر ،ن خاطريبه هم .ستندين

زائـران در همـان   از  يجا بود کـه جمعـ   هن اعتماد نابيل هميد به دليد اعتماد کرد. شاينبا

 .رقان قرار گرفتندمورد هجوم سا ،اهلل الحرام و طواف اول تيروز اول ورود به ب

  ،کنـد هنگـام ورود بـه سـاختمان محـل اقامـت       يه ميتوص يست که آصفيجهت ن يب

ـ بـه و زائـران،  اموال  يدار ابتدا از محل نگه ـ نـان پ يآنهـا اطم  ينقـد  ژه وجـوه ي  دا کننـد.  ي

ـ  اييد بـه اشـ  يـ مسـجدالحرام نبا  کـه در محوطـه   کند يم يادآوريان يبه حاج يآصف  يب

ـ ارزشمند را پ يا ا قطعهيپول نند؛ چون اگر صاحب دست بز ا يـ س و يدا کننـد و بـه پلـ   ي

ن امـوال  يـ ر خواهند شـد. برداشـتن ا  يدستگدرنگ  بي ،ل دهنديداخل حرم تحو يروهاين

بـه  گرفتار زنـدان  شود و شخص  يم يسرقت تلق ،به قصد رساندن آن به صاحبش يحت

 خواهد شد. يطوالنمدت 

است ار زشت و جرم يدر عربستان بس ،شود يم يتلق ريران ارزش و کار خيآنچه در ا

بـه سـر   ل دادن مال گمشده، خود چهار مـاه در زنـدان   يبا تحو يرانيار ازو زائر عمره گ

ـ نگذارنـد  ن يزمروي بدانند که قرآن را هنگام قرائت بايد زائران خواهد برد. همچنين  ا ي

 يآصـف اين جرم است.  اه ؛ زيرا از نظر سعوديحمل نکنندبا يک دست قرآن و کفش را 

 يهـا  لميه فـ يشـب  ،دير شـد يدسـتگ اگـر  کنـد کـه    يم يادآوري ،است يا دهيل ورزيکه وک

د و نـه  يسيبنو يزيد و نه چييبگو يزينه چ ،امدهير کاروان نيل بعثه و مدي، تا وکيياروپا

 يهـا  همـ خد يچون ندانستن مقـررات کشـور عربسـتان و ادعاهـا    د؛ يرا امضا کن يزيچ

ممکن است دردسر سـاز   ،يرانيعه ايه زائر شياز منکر عل يبه معروف و نه امر يها گروه

 را با مسائل فراواني مواجه کند.شود و زائران 
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 تالش ناکام

را بـه گفـتن    يکنند که اگر کسـ  يط خود فکر ميها در ذهن ساده و بس يد سعوديشا

از  يدرد ،ودشـ  يد و سند خود بکشيبخواهند دست از عقااز او کنند و مجبور  يا جمله

 آنها دوا خواهد شد.

هـم گرفتـار    يگـر يد يهـا  کـاروان  . البتهام ها بوده ن دسته از تالشيمن خود شاهد ا

از  يکي ،مکهبه نه يدر راه مد« ريل الکبيالس»نکه در منطقه يچه ا ؛اند شده يون وهابيافراط

شما بهتـر   يبرا ،ديشو يسن»د: يگو يتمام به زائران در احرام م يبا گستاخ يتيافسران امن

 .«استعه بودن ياز ش

هـم بـه   بـود  ان يعير شـ يتکفهايي که محتواي آنها  در مواردي ازعبارت ،نيعالوه بر ا

 يعيضد ش يها انتشار کتاب ياگر از حجم باالکردند و  استفاده ميگوناگون  يها مناسب

تـوان   ينم« مهلوصال و الک»از جمله:  يونيزيتلو يريتکفگوناگون  يها از کانال ،ميبگذر

تـا بتواننـد   اسـت  معطوف کرده ان يعين به شيتوهبه خود را فقط همه همت گذشت که 

اذهان زائر به ابتهال آمده به درگـاه خداونـد را    ،پر از سفسطه و دروغ يبا انتشار ادعاها

 يمقامـات سـعود  »د: يگو يهم م يسعود يعيدان ش ک حقوقياين، . با وجود دهندآزار 

گونـه کـه    همـان کننـد؛  آنهـا حملـه   به د تا نکن ميدفاع از خود اقدا يبراان يعيمنتظرند ش

 .«ع هجوم آوردنديتر به زوار قبرستان بق شيپ

ـ موارد زائـران را اذ بيشتر در در مدينه هم  «عيئت البقيه»مرکز  اجـازه  کننـد.   يت مـ ي

هـا   يسعود يها يريگ سختکه د دانست يبا. البته، دهند ينمخواندن دعا و کتاب دعا را 

ـ يزائران انيز ع ي. در بقگيرد نشئت ميآنها  ياساس يها ياز گسترش نگران مسـائل  بـا   يران

خـود  همـراه  دهنـد   به زائران اجازه نمي و اصحاب امر به معروف مواجه هستند ياريبس

شـنوند،   را مـي  خـود دعاهـا  تلفن همراه که با برخي هم  يحتببرند. ح يکتاب دعا و مفات

 رند.يگ يقرار م يسعودموران مورد تعرض مأ
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 ديدار با اصحاب آشپزخانه در بعثه

ـ د پاسـخ بـه   يکـه بـرا   بعثـه اصـحاب آشـپزخانه از    داريـ دجلسه    يحـاج آقـا   داري

ر يمـد  «ييرضـا رضـا  يعل» يگزارش آقا .است ينشست جالب ،تدارك شده عسکر يقاض

اينـان  چراکـه   ؛ر اسـت يـ گ ار چشـم يبسـ  ،نده آشپزها از پخت غذاينمامدينه و آشپزخانه 

ـ پزند و توز مي يبهداشت کامال  يهزار غذاشش که روزانه هستند  ييآشپزها کننـد   مـي ع ي

ع برونـد و سـر بـر آسـتان     يـ ارت بقيـ و ز 9را به پابوس حضرت رسـول  هايي هتا لحظ

 .کنند يند و بندگيدوست بسا

دار دوسـت شـتافت و   يـ هـم بـه د   يشود از آشـپز  ميکند که  ميبرنامه امشب ثابت 

 .گرفت دوستبا دار يددر ادعا خدمت کرد و مزدش را  يب

اي برخوردارنـد و ايـن    از جايگاه ويژهدر شهر خود  و خدمتکاران هان آشپزيابيشتر 

شـکل  عاشق بـه   يزبان عرفا و شعرا آنچه در .اند دهيحق برگز ياثبات دوست يرا براراه 

 ؛کنـد  پيـدا مـي   ا معنـا شود، اينج گر مي جلوه ين وديد يمعشوق برا زدن در خانه جارو

درك کـرده   :بيت اهل ا همراه با محبت و واليتحقيقت وجودي هر انساني که دين ر

 کند. است و زيارت خانه دوست را عاشقانه و راغبانه طلب مي

 کند: قاضي عسکر با هيجاني وص  نشدني شروع به سخنراني مي االسالم والمسلمين حجت

 ،به صورت ناشـناس  7دارد و امام سجاد ياريلت بسيبه حجاج فض يگزار خدمت»

ـ ا يقدر بـرا  کردند و آن ميرفتند و به آنها خدمت  ميبه جمع حجاج  ت يـ ن برنامـه اهم ي

 ند.ختپردا ميبه حجاج  يگزار نماز و عبادت به خدمت يقائل بودند که به جا

کـه دوسـتانم مـرا     7صـادق آمـد نـزد امـام     يکه شخصـ  ميت دارينکه روايضمن ا

َأ» :ديفرما ميامام  .ه تنها و خود رفتندياثاثش يگذاشتند پ ُمَ اعظَ َنت  شهما  ثهواب  » ؛«جُراَ مَاَ ه 

 4.«اند که به زيارت رفتهآنهاست ثواب شتر از يب
                                         

 .535، ص3ج، ي. کاف1
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ـ  يا ،کننـد  مـي ر مشـارکت  يـ خ که در کار يکساناساسا   ،نکته سوم ش خداونـد  ينهـا پ

ُنَ اَ ؛َفقُا: ََالنا ريخَنَ مَ »: ديپرس 9امبرياز پ يشخص .ن مردم هستنديتر محبوب َف  ا َالن ُع 

کسي که از همه مردم خيرش بيشتر به  :؟ فرمودچه کسي بهتر استان مردمان، ياز م» ؛4«ا لن َلَِ

 .«مردم برسد

 يهـزار نفـر حـاج   صد و سه شما در حج  .افتد مي يداند که چه اتفاق مي يکمتر کس

 د.يک هستيشر

هر کـس از دور بـه   » :ديفرما مي 9امبريپ .ک ندارنديدور و نزد :و ائمه 9غمبريپ

 9.«گرداند رساند و بر مي را به من ميسالم و د يآ مي يا فرشته ،دهد من سالم

 .تاجر و حاکم و مالکنه به دست  ،زند مينه بسته کارگر بوسه يبه دست پ 9غمبريپ

 دارد.  يگريد يبه حجاج معنا يارزخدمتگدر اين ميان  يول

هسـتند و تشـکر    يآنها سـالم و خـوب اسـت و همـه راضـ      يکه غذا زائران مان اآل

شـود و   مـي حج آرام برگـزار  و خود اين يکي از عوامل آرامش در حج است و کنند  مي

شـما  تـا  فرصت الزم را بگذارند بايد  ،نکهين چقدر ثواب دارد و عظمت دارد. ضمن ايا

وجـود داشـته    يد که اخـالص جـد  يتوجه داشته باش ،رين مسي. در اديائيارت بيبه زنيز 

کمـک  شـاءاهلل   نيز به شما نظر داشته و در راه خدمت بهتر بـه زائـران ان  باشد و خداوند 

 .«کند ميت يعناوند به شما د و خدايشو مي

 گير بودن سادگي و صفاي اميرالحاج چشم

اظهـار  از آشپزها و آشپزخانه ، ين سخنرانيدر ا عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت

و شـود   ينمـ شـکايتي  غـذا  ت يفيکاز  ،ها و زائران از هتلدار يددر چراکه  ؛کند يت ميرضا
                                         

 .131، ص33دمشق، ج مدننةخ ي. تار1
مان شارق    يمن سالمم علا   يردان السال  علين ي: خلق اهلل ملک9قال رسول اهلل. »135، ص31ث، جي. جامع االحاد2
 ...«يه السال  بنفسيارد عل يفان يدار يف يد و غربها الما من سلمم علالبلا
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ُ]» 7  امـام سـجاد  يشـر  ين دعايابا ذکر  . ايشانهستندافراد از اين بخش راضي  َ[مَ الله 

بـه ذکـر    ،«باقي عمر مرا در حج و عمره قرار بده !خدايا» ؛4«ةالعمُرَوَاحلجَيفَيمرعَ َياجعلَباقو

 پردازد. مصيبت مي

 يفضـا  3بت حضـرت فاطمـه  يذکـر مصـ   با عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت

و ايـن در حـالي اسـت کـه      به اصحاب آشپزخانه اهدا کـرد  را گدازيو سوز  پر يمعنو

امـا شـدت عالقـه و رضـايتش از اصـحاب       .خواننـد  ها روضـه نمـي   ايشان در سخنراني

 کند. اساسي تغيير ميطور  بهاش  روال سخنرانياينجا که اي است  اندازهآشپزخانه به 

دعـوت   يادگـار يگرفتن عکـس   يبراشان يا از ،رسد ميان يپاکه به  يسخنران مهبرنا

 د.کن مياستقبال  باز يرو با . ايشان نيزکنند مي
  

                                         
 در روز عرفه(. 7اما  سجاد ي، )دعا32 يه، دعايفه سجادي. صح1
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 9389 قعده ذي ست و پنجميب ؛9831آبان  يازدهمسه شنبه 
 4344قعده  سه شنبه بيست و پنجم ذي

 علمااز جوي راز جواني بعضي و جست

شش صبح از خواب بيدار شدم و تا سـاعت هشـت صـبح مشـغول نوشـتن      ساعت 

بـه محـل    خـود را  وخـوردم  صبحانه مطالب روز قبل و آخر شب شدم. سپس با عجله 

 .  ها رساندم برپايي جلسه

 االسـالم و حجـت   داريدپاسخ  يبرا يکاظم حائر سيد اهلل آيتبعثه حضرت  ياعضا

 .نـد ه بودبعثه آمدهاي  برپايي جلسهبه محل  ساعت هشت صبح، عسکر ين قاضيالمسلم

 اما من کمي ديرتر به جلسه رسيدم.

 از. است «يخ محسن اراکين شيوالمسلم السالمحجت ا»، يحائراهلل  آيتبعثه  رييس

ـ دبا نشاط جوان و  ن طوريهم را اوتاکنون  4449سال  ت يريزاده مـد  فـال   يآقـا  .ام دهي

را خدا  ن طور بوده ويشان هميا ،که شاگردش بودم 4439سال  گفت من از ميمنابع هم 

 يهـا  بعثـه بـا   يرهبـر مقـام معظـم   رابط بعثه « يمعراج» يآقا .نکرده است يرييتغشکر 

 کـه از  «يرضـا حـائر  يد عليسـ » يشـان کـه آقـا   يد اياسـات  از يکـ ي» :ديگو مينيز مراجع 

سـال   طـور از  نيز همـ يـ اسـت ن  «محمد باقر صـدر د ياهلل س آيتد يشه»شاگردان مرحوم 

ن يد عزالـد يسـ اهلل  آيـت بعثه  هيئتصبح  4:45ساعت «. حاال جوان مانده است تا 4434

 آمدند. يزنجان ينيحس
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موضـوع   عسـکر  يقاض االسالم والمسلمين حجت، يپرس حوالپس از عرض سالم و ا

. کنـد  مـي مطر   راکشته همراه بوده است  33 بغداد که با سا دريک کليحمله القاعده به 

هـا   يافغـان  ها و يرانيا يول .نداشتند حادثه حمله خبر عراق هنوز از يعلما ،کهجالب اين

امـا توجـه    ،نفـر اعـالم کـرد    35 راها  تعداد کشته يک عالم افغانيهرچند  .بودند تر قيدق

 است.وجه تدرخور  اريبس ،ن موضوعيها به ا افغان ها و يرانيا

شـروع مـاه   زمـان   اخـتالف در و نبود  حجه ذيمورد آغاز ماه  ان دريگوي آقاو گفت

  در يکـه گـاه   ؛ مشـکلي ت همـه بـوده اسـت   ياختالف مـورد رضـا  نبود  .دا کرديادامه پ

د يد سـع يع»گاهي  و «د قربانيد سعيع» مراسم حج و ياجرا درمسائل فراواني را ها  سال

 در بـين علمـا، در حقيقـت،    زمـان عيـد قربـان     بـر سـر  اخـتالف  . کنـد  مـي جاد يا «فطر

 .فاجعه بار است

 سيستانياهلل  آيت بعثه داريد

بعثـه مقـام معظـم     از يسـتان يس اهلل آيـت بعثـه   داريـ د .صبح استدقيقه  4:33ساعت 

واد جديسـ االسـالم والمسـلمين    حجتاست. علما همراه  از يجمع قابل توجه با يرهبر

 .نـد يآ مـي ل يبه قصرالدخ يستانيس يبعثه آقا حاضر در يعلما ههم حضور با يشهرستان

ـ بق سربازان حاضر در که از يجانباز يريبحث دستگ ،جلسه در  ،ع عکـس گرفتـه بـود   ي

 شود. مطر  مي

 شـده و  ريه دسـتگ يقضـ بر سر ايـن   ،ه بودنکرد ارکان عکس رااين جانباز که گرفتن 

شـده   ريدسـتگ  يا هم به خاطر داشتن نوشته نبانوا از يکيبرد.  به سر ميزندان اکنون در 

ـ  اعضـا  يبـرا  ،اند شده ريحج تمتع دستگ درکه نفر  ن دويه ايقضاست.  بسـياري   ينگران

ي اريبس هاي بهيمطا نشست علما با ،پس از بحث در مورد اين دو زائر .جاد کرده استيا

 .همراه است
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 سومين جلسه شوراي بعثه
نماينده  ،قرآنقرائت پس از است که نه يستاد مدمسائل در مورد جلسه ابتدا موضوع 

نيـز   اوو  کننـد  مـي گزارش مطالبه  ،نهيمسئول ستاد مد «يمجرد» يآقا ازفقيه  محترم ولي

 .سدينو ميگزارش گوناگون  هاي درباره موضوع

 .دهد ميهايي  توضيحورود جانبازان  وها  ت هتليوضعدر مورد  يمجرد يآقا

ات يعمل ن مرحله ازيا تاکه  يط آراميشرا از عسکراالسالم والمسلمين قاضي  حجت

فـوت  با سـن بـاال   حجاج  نفر از فقط دو؛ تا امروز است يراض اريبسوجود داشته، حج 

 نشده است. ي گزارشديمورد جد ها نيز يشکستگاند. از  کرده

ت گرفته، اشاره کرد و صورجانبازان  ازکه  يار خوبياستقبال بسبه اض يدکتر ر يآقا

حضـور  مراسم استقبال  که در يانيآقا م ويخدمت آنها هست امکانات در ههم ما با» :گفت

و  يجـد  داريـ دجانبازان  ازدر فرودگاه مدينه، مأموران سعودي شاهد بودند که داشتند، 

 دند.سمت هتل برده شو به م وارد ااحتر با وسختي انجام ندادند 

اقـدام   ،دعـا  برنامـه م سـاعته  يجلو آوردن ن ورضايت بخش بود ار يجلسه گذشته بس

بهتـر  هرچه  بيشتري به برگزاريتوجه نيز ل دوم يکم يدعا د دريبوده که با يخوببسيار 

 «.ميداشته باشآن 

از جملـه   ،داد هاييشـنهاد يپ ،جلسـه  يبرگزار هاي مورد موضوع آخوندزاده در يآقا

 يپاش شنهاد گالبيپکه  يعربخواندن دعا با لحن  مراسم و دعا و يهماهنگ ،يپاش گالب

 .رفته نشديپذ

 زدگان پاکستان حمايت از سيل ضرورت

سـفر   ازپـس   هاي مهيول د سوغات ويخر از عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت

تـر کنـيم کـه     موضـوع را روشـن   ،هـا  که بايد از طريق روحانيون کاروانگويد  سخن مي

ـ البتـه با  وبهتر است بسيار المنفعه  پرداخت آن در امور عام م کـه  يد توجـه داشـته باشـ   ي
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 ،نکـه يا ضـمن  .نکننـد چنـداني   تأکيـد مردم به ون يروحان نشوند و ايبه ح مأخوذحجاج 

اسـتفاده کنـيم و   هم  هصدق هاي صندوقاز  .جاد شوديا يرقابت اخالق ينوعتالش کنيم 

 در نظر بگيريمپاکستان  يفقرا يبرا راها  هصدق

ي و يدانشـجو هاي  پيشنهاداز نوع آنها  از يبعضالبته ه شد که ان خوانديشنهاد دانشجويپ

؛ از جملـه  هـم دادنـد   يخوب هايشنهاديالبته پ. ستيب نيجوانان ع بر آرزو است و جوانانه

ـ  يبا يول .ها هتل گذاشتن صندوق در خودمـان خـارج    انزائـر حـوزه   م کـه از يد توجـه کن

اجـازه گذاشـتن    هـا  کاروان چون ؛مشکل داردها  در هتل هصدق يها نصب صندوق .مينشو

در حال اجـراي اعمـال    ،سرزمين ديگراندر که و ما بايد بدانيم  صندوق در هتل را ندارند

اي نشـان   متفاوتي دارند و حساسـيت جـدي   يها دگاهيدکه مردمش  يسرزمين ؛حج هستيم

هاي قربـاني بـه کشـور پاکسـتان داده شـود،       راي نمونه در اين مورد که گوشتدهند؛ ب مي

چـه کـار    يقربان يها م با گوشتيدان ميم و يزبان هستيما کشور م»اعتراض کردند و گفتند: 

بـه  البتـه   ه شود کـه يلم تهيف از پاکستانقرار شد  ،ت از پاکستانيبحث حمادر  .«ميد بکنيبا

 تـوان در  ما اين فـيلم را مـي  ا .ستيون قابل پخش نيزيدر تلو ها دليل دلخراش بودن صحنه

 دارد.  هم  يار خوبير بسيثأکه تکرد پروژکشن پخش  ويدئوق ياز طرو ها  هتل

از چـه   ،شـده  يآور جمـع  يهـا  پـول شود اين است که  ي که اينجا مطر  ميالؤساما 

صورت بگيـرد،  ق سفارت پاکستان ياگر از طررسد؟ زيرا  ميل زدگان يق به دست سيطر

امـا  . شـت پاکستان همچنـان وجـود خواهـد دا    يها به فقرا دن کمکينرس يمشکل نگران

ـ مـا ا » :ديگو مي عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت ق سـفارت  يـ هـا را از طر  ن پـول ي

الزم اسـت   ،ميرو ميما چون مکه  ،نکهي. ضمن امير خاص خودمان را داريمس .ميده مين

را اداره  امور مدينـه  ياستاداهلل  آيتاز رفتن ما حضرت پس ان باشند که يدوستان در جر

زمان رفتن بايد شود که هر کس  ميزمان رفتن افراد مطر  سپس موضوع  .«خواهند کرد

 .«داند ميبهتر زمان اتمام کار خود را چون  ؛انتخاب کند خود را
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اجـازه زمـان رفـتن    مـورد  در ،کـرد  مـي نجا در جمع اظهـار نظـر ن  يتا اکه  ياستاداهلل  آيت

 «.بوده باشد ازيد بر اساس نيبلکه با ،باشدافراد دلخواه به د يا رفتن افراد نبايماندن »د: يگو مي

 نگارش کتاب حج کمک کنيد!به 

 تأکيـد جلسه  ياعضا هبه هم عسکر يقاضاالسالم والمسلمين  حجت ،جلسهپايان در 

خود را به  هاي گزارش رو، . از ايناستکتاب حج تدوين  يتوکل يآقا هفيکنند که وظ مي

 .ديکن يشان همکاريد و با ايشان بدهيا

دوسـتان   .ميده ميرا  ها کند که ما گزارش مي تأکيدفال  زاده هم  يآقاعالوه بر اين، 

 .سنديکار را بنو يشان بتوانند حواشيکه اپاسخ بدهند  يتوکل يد به مصاحبه آقايبا هم

کند و البته کـار   ميجاد ينوشتن ااطالعات و  يآور جمع يبرا يفرصت بهتر ،ن کاريا

 .سازد ميتر  نيتر و سنگ سختنيز مرا و مسئوليت 

 هـاي  رو هسـتم. هنـوز کـارم در قسـمت     ههاي بسياري روب با نگراني ،در هر صورت

 .بعثه خوب جا نيفتاده استگوناگون 

 خانواده شهدا يانتظار طوالن

دار  شـگاه يآزماتحصـيل کـرده،    يشگاهيعلوم آزمابه ظاهر در حوزه ن که يرضا مؤمن

از خانواده شهدا او دارد. بر عهده د را هم ياد شهيبن يفرهنگاز عجايب، معاونت است و 

دويسـت و  امسال هفت هـزار و  گويد  و ميبرد  ينام م« جامعه هدف»با اسم  ،و جانبازان

 ،نفـر  995هزار و  3ن ياز اکه د شد ننفر از جامعه هدف به حج تمتع اعزام خواهبيست 

 نفر جانباز هستند. 23

نـه خـود   يريد يدن بـه آرزو يار رسظهزار نفر از خانواده شهدا در انتهفتاد و سه  يوقت

از حـج  جـا مانـدگان   امسال هم سه هزار و صد نفر مربوط به  ،هستند و از هفت هزار نفر

ه ياگر سهم ،ن حسابيبا ااند.  )به علت وجود بيماري آنفوالنزاي خوکي( بودهسال گذشته 
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 ياريد بسينند که شايبه انتظار بنشده سالي بايد خانواده شهدا  ،ر باشدير ناپذييامسال هم تغ

دار خـود دوسـت برونـد. حـاال بمانـد      يبه د ،خانه دوست رداياز دها پيش  ن خانوادهياز ا

و  شـهدا  يهـا  خـانواده  يبـرا کـه  الت يانـواع تسـه   دربارهگوناگون  يها جماعت ياهويه

 گر دارد که بماند.يد يخود داستانگيرند که  در نظر ميجانبازان و جانبازان درصد باال 

ـ از حرکـت   ،سازمان حج است يمرکز پزشک رييساض که ياما دکتر ر ک کـاروان  ي

ژه اسـت کـه تحـت    يک کاروان ويکاروان جانبازان »د: يگو ينه ميژه از جانبازان به مديو

در  [يعـاد ]معلـوالن   يول .د قرار دارندياد شهيپزشکان بنر نظر يخاص و ز يها مراقبت

 حج حضور دارند. يها کاروان ميتما

ـ اد ويـ همـه را بـه    ،کنـد  ياستفاده م« ژهيو» اض که از کلمهيدکتر ر  هـاي  ير خـوا  ژهي

هـا آن اسـت کـه     يژه خـوار يون ياز ا يکينکه يد گفت که چه اياندازد و با يمگوناگون 

بـراي  تـر باشـد تـا     بـزرگ  مـي کآنها بايد هتل محل اقامت  ييستم آسانسور و دستشويس

همـراه و خـود    يبـرا جانبازان ويلچري قابل استفاده باشد، وگرنه، هزار نـوع گرفتـاري   

 .آيد پيش ميجانباز 

وجـود  و ژن ياسـتفاده از کپسـول اکسـ    ،جانبـازان  يبـرا ژه يوامور ن يگر از ايد يکي

مراسم اجراي که به هنگام ا آنير سوار آن شوند لچيد با ونبتوانتا است  يصندل ين بيماش

 يبـر رو سـختي و دردآور بـودن نشسـتن    درد و وجـود  اطر خـ  که به نديبنش ييجا ،دعا

« ژهيـ و»ن کلمه يااز اين رو، ان جمع خارج شوند. ياز مبه سرعت ... لچر و يو و يصندل

 اورده است.ينبه وجود جانبازان مظلوم  يبراهايي که  يچه بده

 جانبازان در حجحضور 

قبرسـتان   يشـمال در ضـلع   «ليخهتل الـد »از  داريد بادار از جانبازان دفاع مقدس يد

 ،انـد  بـه حـج آمـده    هنفـر  25 ک کـاروان يـ ع همراه بود. جانبازان دفاع مقدس که در يبق

 .کنند تحمل ميحج روزهاي را در  يار سخت و مشکليبست يوضع
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مسـائل  بـا   يروچ يبـه هـ  موجود، ل يآن و وسا يارتيز يها طيجامعه عربستان و مح

قابل استفاده  يها ييآسانسور و دستشودر مدينه که  يتنها هتل .ندارد يخوان جانبازان هم

 است.ل ين هتل الدخيهم ،دارد يلچريجانباز وبراي 

حس و ناتوان و در برابـر   يبنشيند،  دار مي کسي که بر روي صندلي چرخنص  بدن 

و دارند نا يدو چشم نابکه  يجانبازان ؛ر استيپذ بيآسبه شدت ن دست انداز يتر کوچک

ـ  يسـنگ که بار  يباز برانکارنن جايچند نفـس   يبـرا را ژن ياکسـ  يحـاو  ين کپسـول آهن

آنهـا   کش همسران رنجور و زحمت ،نهايا و در کنار همهکنند  تحمل مي يدن معموليکش

 کنند.   ياند و م ن جانبازان کردهيا يثارگريام يرا تقدشان  اند که جان و رو  قابل ستايش

است بـر دردهـا و    ميايالتآنها  يها انتظار برا نه و ساليالبته با پرداخت هز ،سفر حج

دن بـر آسـتان   يو سر سـائ  9ين وحيامبر رحمت و اميگو با پو گفت ياست برا يفرصت

 خانه دوست.

 از جانبازان زائر داريد

ـ بق يضلع شـمال  يرو هم که روبيرفت «الدخيلهتل »به محل  44:45ساعت   ع قـرار ي

 ،رفتند ميبعثه  يضاعا تنها با عسکر يقاض يآقا روزهاي ديگر که حاج . برخالفدارد

 يپزشـک  هيئت رييس نه ويوالن ستاد مدئمس ،ارتيز مسئوالن سازمان حج و با امروز

 ،دياد شـه يبن يمعاون فرهنگ ،نيمنؤم دکتر رضا يآقا ،نکهيجالب اهتل رفتيم.  داريدبه 

ش يپـ خـوبي   بـه ز يابتدا همه چ .دارد حضور داريدن يا درشهيد اد ينده بنينماعنوان  به

کـه  هرچنـد   کننـد.  تشکر ميفقيه  نماينده محترم ولي داريد سفر و جانبازان از .رود مي

مـورد  در تهـران  ر آمـدن بـه حـج    يدر مسـ هم دارند، از جمله اينکه  ياريبس يها گله

ـ توانـد همسـرش را ب   ياند نم که به او گفته ميق يجانباز ،اند واقع شده يمهر يب  .اوردي

ـ ااز  آسانسـور بـه  نداشتن  يمشکل دسترس ازهمچنين چند جانباز ديگر   اقش اظهـار ت

 را م برات کـربال يخواه مي ما»د: يگو ميجانبازان  از يکيجلوتر  ميک. کند مي يناراحت
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 کنـد و  مـي ت ياعالم رضا عسکر يقاض والمسلميناالسالم  حجتو  «ميريع بگيکنار بق

رسـد کـه سـفر     مـي جـه  يمطالبه همراه هـم بـه نت   صلوات همراه است و با ت اويرضا

 .همراه بوده باشد جانبازان به کربال با

و سازمان حج بـا جانبـازان و قـول مسـاعد و      بعثه رييسبرخالف برخورد مهربانانه 

 يتـر  و دوستانه يد رفتار فرهنگيد که باياد شهيبن ندهينما ،با زائران جانبازدادن  يهمکار

بـا   نيـز آنهـا و  با به شدت  ،بعثه رييسجانبازان با وگوي  پايان گفتاز پس داشته باشد، 

بـود،  د يمند و البته دچار مشـکل شـد   همسرش سخت گلهنياوردن که به خاطر  يجانباز

و دستشـويي  غـذا خـوردن    ترين نياز خـود کـه   برخورد کرد. يک جانباز براي رفع ساده

د يبا ،طين شرايدر او خوابيدن است به همسرش محتاج است. اما نماز خواندن  و رفتن

 او مراقبت کند.از  يگريمرد د

ش يبعثه و سازمان و البته در پ يساؤاب ريد در غياد شهي! بنينده فرهنگيبرخورد نما

کنترل کنم. بـه  ستم خودم را ام گرفت و نتوان هيزننده و تند بود که گر يقدر هچشم من ب

  .گفتم ياليو ل عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجتبه همين دليل موضوع را 

 يبـرا  ،«ملکـوت »اش  يکاروان تحـت سرپرسـت  به  ين آقا وقتيهم ،نکهينکته جالب ا

مقـام معظـم    نـده ياز زائران تنهـا بـا نما   يبود که کس م، به شدت مراقبيرفته بود داريد

 جداگانه نداشته باشد. يگوو ا گفتيسازمان تماس و  رييسا يو  يرهبر

اد برخورد کرد و در ادامـه  ينده بنيت با نمايبا عصبان ياليل يآقا ،اظهار نظر مندر پي 

 گوها کنار گذاشته شد.و و گفت ها ر جلسهياو از مس ،و نهار داريد

سال اسـت در حـال مبـارزه بـا دشـمن       يکه س يرزمندگان يبرا ؛ار دلم سوختيبس

و مقـام  که حقوق و  يکساناند. اما اين چنين از سوي  (ميجس يماريب) يدرونو  يرونيب

 يمهـر  ين مورد بيرند چنيگ يمدهند،  آنها انجام مي يبراکه  يل کاربَاز قِرا اعتبار و ادعا 

  رند؛ تا جايي که حق اعتراض هم ندارند.يگ يو غضب قرار م
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 9389 قعده ذيست و ششم يب ؛9831آبان دوازدهم  شنبهچهار
 4344قعده  بيست و ششم ذي شنبهچهار

 گو با کنسول ايران در جدهو گفت

از  ياريبسـ  نکـه يچـه ا کنـد؛   معرفي مـي ن حجاج يتر ان را منظميرانيا ،يصفر يمهد

 يسـعود عربسـتان  بدين ترتيب، و  بماننددر عربستان ند تا يآ ميگر يد يحجاج کشورها

ا يـ همان ناخوانده مانـدگار دارد. زنـان و   يصد هزار نفر ميس يست اليدو يهمه ساله باال

و  کارگاههتل يا و در خوابند  ميدر مسجد  ،از دست دادن ندارند يبرا يزيکه چ يمردان

ان يـ ن ميـ شوند و آنچـه در ا  مينجا ماندگار يکنند و آرام آرام ا ميشروع به کار  يا مغازه

آينـد   در تاريخ معيني مي يرانيحجاج اداند  مين است که دولت عربستان يا ،جالب است

تـرش مـزاج و   آيـد، امـا آنهـا     پيش مـي  تأخيراگر چه روند و  و در تاريخ معيني هم مي

 .به ماندن ندارندهم و هيچ ميلي  روند ميدر نهايت  تأخيراين از  يعصبان

 سيل پاکستان و مواضع ارزشمند رهبر معظم انقالب

را  ياريبسـ  يفرو برد. زنـدگ  يستيرا به کام مرگ و نبسياري ت يل پاکستان جمعيس

ـ   ريبود که پ يا در پاکستان به اندازه ينابود کرد. نابود نمـاز   يهـا  ن خطبـه يمـراد را در ب

ــه گر ــداخت؛  هيــجمعــه در مــاه رمضــان ب بارهــا و بارهــا در  يهمــو کــه در جــوانان

کرد. به خـاطر اعتـراض بـه ممانعـت دولـت در       يمدا يحواد  و سوانح حضور پ ميتما
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تا آخرين نفـس   «رانشهريا»ل يان سيبه زندان رفت و در جر «فردوس»به مردم  يدگيرس

رانشـهر  ياز بزرگـان ا  يکيدر اسناد ساواك آمده که کمک کرد. د خود يمحل تبعبه مردم 

بـه   کم دست. ديل به ما کمک نکرديبه نزد فرماندار رفت و گفت: دولت و شما که در س

ه يـ د کنند تا بقيرانشهر تبعيرا به ا يا خامنه ين آقايامانند د چند نفر يبگوي يدولت مرکز

 «!شان حل شوديق اياز طرو به خاطر حضور آنها مسائل ما 

 را بـه راه انـداخت کـه    يل کمکـ يسـ  ،مـردم پاکسـتان   يها بـرا  رمراد در خطبهياشک پ

ر يـ کـار خ  يها بـرا  لينه و مکه هم سيدر مد .درآمدان يبه جرمردم پاکستان  يران برايدر ا 

زدگـان   ليکمـک بـه سـ    يآور جمـع  تـه يکمرو،  از ايـن  .دا کرديالتفات پ آنهاسوي  بهشتر يب

ـ ا در ايهـدا  يآور و جمع يرسان تا امر کمکشد ل يپاکستان در بعثه تشک  يام حـج را بـرا  ي

جلـب   يبـرا  يراهـ مـه و سـوغات   يد، وليـ در خر يي. صرفه جـو کندت يزدگان هدا ليس

 بر آن توافق دارند. يل زدگان مظلوم است که همگيسبه  يرسان ياريت خداوند در يرضا

 ستاد مدينه در نشست با اميرالحاج

 فقيـه  نماينده محترم ولـي حضور نه با يجلسه ستاد مد ،آباندوازدهم صبح چهارشنبه 

خـود در   سـتاد مدينـه بـا همکـاران     ريـيس آقـاي مجـردي    ،در اين جلسـه  .برگزار شد

از کشـ  مـواد    يقـ يهاي مديريت ستاد حضور دارند. مسئول حراست گزارش دق بخش

نه به خاطر مواد ينجا در مديتا اشکر،  ار خدا»گويد:  دهد و مي ميمخدر در داخل کشور 

 .«ميا نداشته يريدستگمورد چ يمخدر ه

ستاد مدينـه و   رييس يمجرد ياضمن تشکر از آق عسکر يقاض يحاج آقا ،در ادامه

نـه منـوره   يدر مد يرا محصـول تجربـه طـوالن    يت مناسب سال جـار يدوستانش، وضع

 گويد: مي و داند مي

 شـده ها  تين فعاليرشد اسبب ارت حج يعمل مقدس زدر مورد  يمان قلبياو باور »

 کننـد.   مـي سـتند و شـبانه روز تـالش    يد بـه وقـت ن  يـ آن، دوستان مق است که در نتيجه
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 شده که کمتر مشکل حاصل شود.سبب ن بعثه و سازمان يتفاهم ب ، وجودن حاليدر ع

ــرانيکســب رضــا يهــا از شــيوه يکــي ــذ ،ت زائ ــر يمــد يريانعطــاف پ ران در براب

ت ين رضـا يـ م، ايکه ما همراه آنهـا هسـت  بدانند  يهاست و مردم و زائران وقت درخواست

ثر اسـت  ران هم مؤيبودن خود مددسترس  حضور و در ،ن حاليو در عشود  ميحاصل 

 ت را باال ببرد.يتواند سطح رضا ميو 

رفـع  زودتـر  و بلکه الزم است عيـوب شـناخته شـده    کنيم،  يوب را مخفيعما نبايد 

ـ بتوانيم  يتيريمد يريم و با تدبيب دفاع کنياز عشوند. همچنين نبايد   .ميمسئله را حل کن

ـ ا ديمن در سفر اسپانمونه، از مسائل را حل کرده است. براي ن يليا خيدن دم کـه سـاك   ي

و کـردم  به محل مربوطه مراجعـه   ،است. در فرودگاه مقصد هما پاره شديمن در بار هواپ

رعايـت  ر را ياحترام به غ مينان دستور اساليجالب است که ا .آنها ساك را عوض کردند

در و م يکنـ  م به مردم بهتر خـدمت يبتوان ،الزم است در جهت حف  اموال مردمکنند.  مي

 . «ميداشته باشکافي احکام اسالم توجه  ياجرا

ـ بود   ميال بسيار مهکه براي من سؤـ مسئله کش  مواد مخدر   ،از پايان جلسهپس 

 بود.بسياري گيري من از مسئول حراست ستاد مدينه شد که گوياي حقايق  موضوع پي

 سخت در ايران يها يراز بررس ،کنترل مواد مخدر

هنگـام سـوار   ار پليس فرودگـاه مهرآبـاد   يبس هاي يريگ سختبه  هايم داشتاديدر 

را در هـا   يبازرسن يتر از سخت يکيکه شاره کردم اهايشان  شدن به هواپيما و بازرسي

ر يمـد  ،بعثـه ريزي  امروز در جلسه شوراي هماهنگي و برنامهطول عمرم تجربه کردم. 

کشـور   يهـا  در فرودگـاه  درمـواد مخـ  از موارد کشـ    يگزارش ،نهيحراست ستاد مد

 يزيـ چ چيهها  يسعود ،ن سمتيدر ا ،نکهيتر ا دهد که بسيار عجيب است و جالب مي

ن و منع شدن از يت سنگيا جده زندان و محکومينه يمواد مخدر در مدحمل  ؛اند افتهين
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 حج را در پي دارد. يسفر معنو

هرچـه   بـا دقـت  ک گفت کـه  يهاي کشور تبر د به اصحاب حراست فرودگاهيباالبته 

 ي درست شود.کشور مشکل ين اجازه ندادند برايسرزم ين سويتر در ا تمام

 23انـد،   ل همراه داشتن مواد مخدر جا ماندهيحج به دل هاي که از پروازتعداد افرادي 

چند همـراه هـم    ،نفر 23ن يا .اند نفر زن بوده 49نفر از آنها مرد و  44است که نفر بوده 

ـ  ، بـه هـا  جمـع بازمانـده   و بدين ترتيـب  اند هم از سفر بازماندهآنها ند که ا هداشت ش از يب

 ده است.يکصد نفر رسي

ک نفـر  يـ حـدود   ،دهد که در هر هـزار نفـر   ينه نشان ميگزارش مسئول حراست مد

ايـن حجـم از مـواد    شـک،   است. البته بايد بگوييم که بـي سوز  خانمانبالي ن يگرفتار ا

در هـر   .ا تجـارت مـواد مخـدر   يمصرف افراد معتاد بوده است و نه فروش  يبرا ،مخدر

بهتـر از کشـ  آن در عربسـتان    مراتـب   بـه در داخل کشـور  مخدر کش  مواد  ،صورت

در پي نـدارد  را بيگانه ن يزندان و شالق و مجازات سخت در سرزمزيرا  است؛ يسعود

هـاي   دقـت پلـيس فرودگـاه   اما در اين ميان، ميزان . شود مينهم کشور  يزيه آبروريو ما

نتوانستند حتي يک مورد از اين عربستان موران امنيتي کشور مأستودني است؛ زيرا ايران 

 .افراد را دستگير کنند

 بعثه  يزير جلسه شوراي برنامه

 ،«سـعود الفيصـل  » يبا آقـا  ،ج فارس وزارت خارجهيمعاون خل «يبانيش» يامروز آقا

ان مراسـم حـج هـم حضـور     يدر جرالبته و ديدار داشت  يه عربستان سعودر خارجيوز

 د داشت.خواه

ک نمـاز مغـرب و   يسنت،  که زائران اهل ستاد مدينه کمک کرد رييس، يمجرد يآقا

عـالوه بـر ايـن،     .کامـل شـود   9مسجدالنبيبمانند تا چهل نماز آنها در  يديگر يعشا
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نظـر  در  يهـاي  نـه يامـده، هز يآنهـا ن  يها زائراني که ساك يتصويب شد تا ستاد مدينه برا

 بگيرد تا مشکل آنها حل شود.

 نکردن عکس شهداتحمل 

 ک بـه مـدير  يـ و ضـمن تبر  حضـور يـافتم  « ادالء»سسه چهار شب پيش در محل مؤ

دقت : »د گفتياز جلسه تمجپس شان ي. اما ات خوب آنها تشکر کردميرياز مد ،سسهؤم

از دو روز مـرا خواسـت و   پـس  و « اسـت يدن يهـا  مسلمان به همهنه متعلق يد که مديکن

هـا   هتلالبي مکه را دور عکس کعبه زده و در  يزده که عکس شهدا يا ر نامهيام»: گفت

که ما اظهار داشتيم اين عکـس کـارگزاران و کـاروان را بـه دور      «اند گر زدهيدو جاهاي 

ر عربستان بزرگتـر  يزاران از عکس اماما باز ايراد گرفتند که عکس کارگ .خانه کعبه زدند

 .درست نيستاين از نظر ما و است 

 ها باشد. د و فقط در داخل اتاقيهتل بردار ير را از البيه تصاويبق ميما گفت ،در نتيجه

ـ ا»م کـه  ير کل حج عربستان نوشتيبه مد ،از آنپس  هسـتند کـه    ييشـهدا  ،ن شـهدا ي

 يبـرا را ران کاروان عکـس خـود   يمد ،ها ن آنها در کاروان بودند و در مورد عکسيوالد

 نند.يب مين يزها را خيلين چياها  يسعود يولاند.  زدهسواد و کم سواد  يزائران ب

دادهـا  نـده در قرار يد در آيباما » :گويد مي عسکر يقاض نماينده مقام معظم رهبري

ـ  بايـد  ت نداشـته باشـند و   يغات داخل هتل حساسيم که به تبليد کنيق  م کـه يتوجـه کن

. ، بهتر اسـت مي. ما هم خودمان محترمانه جمع کنما را هم مراعات کنند هاي چوبچار

بايـد   .دوش دارنـد  بـر  (يجـ  يپ آر)د هست که يالبته در يکي از مناطق دو عکس شه

و حضـرت   1به عکس حضرت امـام  يول .د استيت شدينجا حساسيتوجه کنيم که ا

 . «ت ندارنديحساس يليخ يا خامنهاهلل  آيت

گرفـت کـه انبـار     يراديـ مدينـه ا  يدفـاع مـدن  » گويد: مرکز پزشکي مي رييس، اضير دکتر

سـاله   43ک خـانم  يامروز  ،ضمن اينکه .ميجا کرد هن را جابين باشد که ايرزميد زينبادارويي ما 
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 «.اند ا رفتهينفر از دن کنون چهارا رفت و تاياز دن يدر سعي صفا و مروه و در اثر سکته قلب

ـ ا ،صفا و مـروه  ه کردند که دريتوص عسکر يقاض والمسلميناالسالم  حجت ن افـراد  ي

 کنند.استفاده ويلچر بايد از 

کننـده در   ت شرکتيآخوندزاده جمع يآقا ،به دعاي کميل دوم مدينه رسيد بحثوقتي 

 .  ت هفته قبل کمتر استيده هزار نفر از جمع با يکه تقربرآورد کرد نفر  99455را ن هفته يا

 يويلچرجانباز ک به پنجاه نفر ينزد . اين کاروانميداشتجلسه ر کاروان جانبازان يبا مد

تواننـد   مـي را  يم معطليک ساعت و نيتنها نها ينفر از ا 93بايد توجه داشته باشيم که  دارد.

قـرار   ييبايد آنها را در جـا و دارند  يت بدتريديگر وضعاز جانبازان نفر  93تحمل کنند و 

 به سرعت خارج شوند.بتوانند از جريان مراسم دعاي کميل  ،از شدين م که هر وقتيده

هـم  را امدادگر، اعم از امـدادگران زن و مـرد    يروهاياز ن يبراي اين هفته هم تعداد

 افراد بد حال را از جلسه خارج کنند.که بتوانند با سرعت ايم  در نظر گرفته

از  يدار نگـه  ،نکـه ين اضـم  .ن هفتـه کمتـر باشـد   يـ ت در ايـ شود جمع مي ينيش بيپ

 ار سخت است.يبس ،دارندشکل مژن يو اکس يدستگاه تنفساز نظر که  يجانبازان

 ها در مدينه سعودي ميهاي عل شرکت در نشست
هـاي همکـار    جمعي از خانمکه اند  برگزار کردههايي را  نشستمسئوالن زن سعودي 

زبـان جلسـه   يمداشـتند.  شـرکت  هـاي رسـمي در آن     نيز البته با داشتن دعوت نامـه بعثه 

در اين  اند که د دانشگاه و حوزهياساتهمکاران زن بعثه از  .بود «هياالهل»سسه ، مؤها خانم

جلسه همـراه بـا دانـش و     اند. گوناگوني داشته هاي بحثالبته ند و ا هنشست شرکت کرد

 ت همراه بوده است.يبا موفق يرانيد خانم اياسات يبخش يآگاه

گويد:  مياستاد يد حضور بانوان يأنيز ضمن ت عسکر يقاض والمسلميناالسالم  حجت

 يرد و گاهيرا بگها  هجمه يتواند جلو ميار مناسب است و ينفس حضور در جلسه بس»

 «.دهد مير ييگاه ما را تغيرد که جايگ ميب قرار ير بحث و تصويشنهاد ما در مسيپ
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 بعثه و انديشمندان عراقيديدار با 

 .بعثـه انجـام شـد    يجـد  يهاداريد از يکي ،شب 4ساعت  در يعراق هيئتآمدن  با

البتـه   .ام از آنها عقب مانده ميمن ک اند و ان همه آمدهيآقامتوجه شدم  ،دميرسکه غروب 

 مـرا ع يثبت وقـا  يبرا که رالحاجينگران ام يها فقط چشم ماند و ميهم منتظر من ن يکس

 ضـرورت تعامـل و  در مـورد  رالحـاج کـه   يام .دهـد  سـخت آزارم مـي   ،ديپا ميبه شدت 

دا يجلسه پ در مرا ،کرد ميصحبت ها  يم دوستيتحک ت ويتقو طرف و دو يهاوآمد رفت

ـ   روز بد چون من ناچار هستم به خاطر حال و ؛کند نمي وار يـ د ن ويخود به پشـت دورب

 هيئـت  مـرا، اعضـاي   شـده  و چشمان پ  کـرده و سـرخ   خورده افه سرمايق پناه ببرم تا

 نند.يي و اصحاب جلسه نبخارج

سـم؛ هيئتـي   ينو مـي  را يعراق هيئتدار يدگزارش  شوم و به سرعت دست به کار مي

تشـکيل شـده اسـت.    تـرکمن   کـرد و  عـرب و  يسـن  عه ويشـ  يعلمـا  از يجمعـ  ازکه 

 ، کرد ويسن و يعيت شيهو د بريبا ،مردم آن سخن بگويند عراق ودر مورد خواهند  مي

 برهم اسـت کـه عـراق را   و درهم  ت چندگانه وين هويهم شود و تأکيدترکمن  عرب و

 قـدرت بلدنـد و   يان بازيآقاهمه  .کرده استتبديل رنگ  ملت و هزار هزار يکشوربه 

قـدرت بـازيگري   ن ياما همـ  .ار سخت استيکارکشته بسماهر و گران يان بازيم در يباز

 و يعربسـتان سـعود  ، کـا يآمر هـاي  تـالش داشته که با وجود  ن برکت رايا ،ها ن گروهيا

د نشـده  يشـد  ياسـ يتشـتت س  و يعراق گرفتار جنـگ داخلـ   ، هنوزها يياروپا القاعده و

امـروز  هرچـه   داننـد  مـي همه چراکه  ؛بحران عدم توافق است ،بحران عمده عراق .است

شـايد  اسـت کـه    يا ن نکتـه يا عراق، و يخيتار ندهيآ شود سهم آنها در ميهمان  ،دنديبر

 ت آن نباشند.ياهم متوجه ظرافت و ياريبس

 را خـود  هـاي  ينگران داد و ميح يدوطرف توض هاي يهمکار  ران که دربارهيرالحاج ايام

 د:يگو مي کند و مي تأکيدحج  امر ران دريات ايتجرب ضرورت استفاده از بر ،شمرد ميبر
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دار يـ د يمرکـز پزشـک   چند روز قبل از .هستند داريدحال  در يکارشناس يها هيئت»

ـ  مـي عـراق دعـوت    يسـن  عه ويبرجسـته شـ   يهـا  تيشخصـ  از مـا  .کردند  م کـه در يکن

 يا ، روابـط نمونـه  بعثـه عـراق   و م که روابط مـا يدواريام شرکت کنند. ما ما هاي شيهما

 باشد. ر کشورهايسا يبرا

ـ ام م ويعـراق هسـت   دولـت در نشدن ل يشدت نگران تشکه ب ما هرچـه   م کـه يدواري

ـ يانتظـار تشـک   در مـا  .ل شـود يهـا تشـک   تفـاهم گـروه   با يتر دولت قانون عيسر  يل عراق

ان يـ عراق از يجمعدر آن ر بغداد که يحادثه اخ از م ويشرفته هستيپ ياقتصاد با ،قدرتمند

 يات ارهـاب ين عمليم که ايدواريام م ويت داريعرض تسل و ياظهار نگران ،اند کشته شده

ار يما آمدن شما را بسشکوفا باشد.  و عراق کشوري امن دا کند ويخاتمه پ ،يستيترور و

 «.مقدم شما گلباران باد .ميگوئ ميخوشامد 

 پاسخ گفت: بعثه عراق در رييس« موال» يآقا

دولـت عـراق   نشـدن  ل ينکه شما نگـران تشـک  ياو از م يخانه خود هست نکه دريا از»

 يمشـکالت عـراق   در مـا  بسـيار خوشـحاليم.   د و سرنوشت مـا دغدغـه شماسـت،   يهست

امـا بـا   گوناگوني در عراق وجـود دارد.   اقوامبه عبارت ديگر  ؛ميداراقوام همچون تنوع 

 در يخـارج  يهـا  م که قـدرت يده مياجازه ن م ويمتمکن هست و يقو مياقوااين وجود 

، يسـن  عه ويش ؛هدف قرار داده عراق را  ن انفجارها همهيا .دخالت کنند ماگيري  ميتصم

ـ ا دردسـت القاعـده   . دهـد  مـي مرکز بغداد هدف قرار  ان را دريحيمس يحت ترکمن و ن ي

ماندگان حزب بعث عـراق   يباقرا  يات اصلياما عمل .مشخص استخوبي  به ،ها اتيعمل

 يهـا  دسـت  رد ويـ گ مـي القاعـده صـورت    و ميکه به نام جماعت اسـال دهند  يمانجام 

 .هسـتند  ميجاد جنـگ قـو  يا يتالش برا عه دريش و يکشتار سن با يالملل بينسم يونيصه

ن حج يا شما در .ها جنگ صورت نگرفت کدام از اقوام و گروه چين هيخوشبختانه ب يول

 و يسـن و کرد  همه ما عرب و ، وعهيهم ش هست و يک کاروان هم سني د که درينيب مي



 ش(  ه 1431ق/   ه 1341)گزارش حج سال  143

 134/ ص31131/ شاخه 31-5-36/ تاريخ زاده نجف / مجري:31/ پرينتراييآ گيري صفحه غلط/ 13حج

 ن است.يما هم چن هيئته ک ؛ چنانميعه همه آمديش

ـ   از را راه مـا  تواند مين ن انفجارهايم که ايده مينان يبه شما اطم ما  و يشـراکت وطن

ــک ــ يتش ــت مل ــانون يل دول ــن از  يق ــد. م ــرف کن ــاب  منص ــه جن ــال توج ــه  و يع  بعث

 . «کنم ميتشکر  يمقام معظم رهبر

اي در منع تـوهين   خامنهاهلل  گزاري از فتواي حضرت آيت با سپاس ،در ادامه جلسه

ــه مقدســات اهــل تســنن، ب  ــانيب ــاي ــان مســلم يه علم ــحما در يعراق ــوا زت اي   يفت

 يبعثه مقـام معظـم رهبـر    رييسع، به ين به مقدسات تشيمنع توه در يا خامنهاهلل  آيت

 داده شد.
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 «شوراي رابطين روحاني»جلسه 
سـاعت   روز پنجشنبه در يمعظم رهبرنده مقام يبا نما ين روحانيرابط يجلسه شورا

ـ فعال در اين جلسه،. شدل يتشکصبح  4:45  موضـوع  ،هـا  کـاروان  در يفرهنگـ  هـاي  تي

. مـورد بحـث قـرار گرفـت    هـا   نـه يو معهـا   نيمعـ  ،ونيروحـان  يهـا  تيفعال و ها همسابق

طي ايـن چنـد روز اول در مدينـه و     ،امور روحانيونبه ها  کاروان ونيروحان هاي همراجع

 شود. ميل يکشتآنها نفر از  953جلسه مشترك با 

م يسـ  ،هـا وجـود دارد   کـاروان  ونيارتبـاط بـا روحـان   مسائلي کـه در مـورد   از  يکي

 هـاي خـاص   م کارتين سياز اآنها  يد همگياست که با ي اعتباري تلفن همراهها کارت

ون بـوده  يبـا روحـان  بعثـه   يمعاونت فرهنگر ارتباط يمس ،م کارتين سيتا اکنند استفاده 

ن يجه اي. نتکنند ميد استفاده نيجد هاي م کارتين سيون از اياز روحان يبعض يول .باشد

 جاد کرد. يا يام فرستاد و هماهنگيپو يا دا کرد يرا پ توان اين روحانيون يشود که نم مي

اول آن دسته از  در مرحلهمقرر شده که »د: يگو ميمعاون فرهنگي بعثه  ميدکتر مظلو

ـ  انـد  بار اول به حـج آمـده   يو برا ال اول هستندسکه  روحانيون ـ  ارزش تـاکنون  اي  يابي

ـ  ،سـابقه  يداراون ياز روحـان گر يد ياه شوند و البته گروه يابيارز ،اند نشده صـورت  ه ب

 .«رنديگ ميقرار  عملکرد يابيارز روتين و برنامه مورد

ـ ارزدر پـي  معتقد به جديت در کـار و   عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت  يابي
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م يداشـته باشـ   يقرار بود که ما بازرس افتخار»گويد:  مي . ايشانون استيشتر از روحانيب

 «.ميکن يريگ يرا پها  کاروان ونيت روحانيموقع ،ک نفر داخل کاروانيق يو از طر

 «ياسالم يها ارزش ش زن ويهما»به نام  يداستان
هــاي هتــل  در محــل همــايش 2:45ســاعت  در ياســالم يهــا ارزش ش زن ويهمــا

خـانم   ،سـخنران مهمانـان   از يکـ ي .شود ميآغاز قصرالدخيل در بعثه مقام معظم رهبري 

امـام   يهـا  هآمـوز  از گفـت و  مـي سـخن   يجـان خاصـ  يه است که بـا  «همحآل ر يده»

ان مسـلمانان  يـ م ت آن دريشخصـ  ياياح ت زن مسلمان ويگسترش شخص در =ينيخم

امام جماعـت   «مرتضي دينهخ يش»به نام  ييآقاقرار بود  ،خانم آل رحمه ازپس  .ديگو مي

 يمجـر  نکـرد. دا يپ ن شده حضورييزمان تع درالبته که کند  يسخنران« دارالسالم»مسجد 

 از ،کنـد  مـي بردن کلمات اعمـال   کار هب که در يخاص ينأت با «يرمانک يطوب»خانم دکتر 

 از يا شـکده هپژو در «يکبـر نـب  يلـه ز يعق»ه ير حوزه علميمد ،«ياعتصام سعدغن»خانم 

ـ ا يبـرا  «اسـالمي گسترش فرهنـگ   نقش زنان در»عنوان با  ،عراق کشور  يراد سـخنران ي

خانم اعتصـام   .ديآ مي يده به محل سخنرانيکامال  پوش يصورت باو ايشان کند  ميدعوت 

انسـان   ينکه چه کسيا و يانسان فرهنگ جهان اسالم و زنان در يت فرهنگيدرباره وضع

 کـه بتوانـد از   انـد د مـي  يانسان را يانسان فرهنگ کند او مي آغاز بحث را ،است يفرهنگ

 .کند دايقت راپيراه حرکت به سمت حق ايم انبيتعال قرآن و

ر يثأزنان تناحيه  که از ينيبه مباحث د ،خود مسلط است يها حثببر خوبي  بهکه  او

 بـر  را جمـرات  مـي ره و مـرو  صـفا و  ينکه مسلمانان سـع يچه اکند؛  اشاره مي ،رفتهيپذ

 و اوج کفـر  توانست در «فرعون»که همسر  همچنان ؛دهند ميانجام  «اجره» اساس عمل

 .ن خود راحف  کنديد ،تيمعص

وقت چنـداني نـدارد. پـس     ميعمو و مباحثخ يتار ماندن در يداند که برا مي اما او

 .بپردازدبه زمان معاصر بايد 
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ـ م در مسلمان خـود را د زن يبا يط فعليشرا در»گويد:  او مي ـ ان اي  هـا و  ن همـه تفـاوت  ي

؛ همـان طـور کـه    ط افتخـار اسـت  يشـرا  يط فعلـ يشـرا کند؛ زيرا حف   ين الهيد معارضه با

ـا ل إِّنِّ } :ديگو ميحالت افتخار  در 7ميحضرت ابراه ِِ  َن َك ُْو  َْ
َ
ناِت أ  4.{...َزْنٍع  يبِواٍد َغرْيِ ذِ  ْ  ذُنِّ

خانم سـخنران   يزبان قرا ،يز مجريت يچيکه قهنور تمام نشده  تصامسخنان خانم اع

 د:يگو يار کوتاه مياو بس يول .برد ميناکام  را ستتوانا يحق سخنوره که ب

 از جملـه  ؛کنـد  ميارائه  راگوناگوني ر يجهان تصاو زنان مسلمان در از اسالممکتب »

ـ يزنـان دانشـمند ا   تـا  ه حجـاب، ديشـه  «ينيمـروه شـرو  »خانم دکتر  از  ميتمـا  در يران

ن و مذهب يدر راه د يثار و فداکاريدر راه اده يبه ص  کش يزنان وهاي مقاومت  عرصه

   .«گر زنان مسلمان جهان اسالميد و در جهان اسالم

ـ تانزان»که امام جماعـت مسـجد دارالسـالم     «نهيد يخ مرتضيش» زمـان   در ،اسـت  «اي

 بـه او  يکـه خـانم کرمـان    يا قهيهشت دق باو  شود ميوارد جلسه  «سعد»خانم  يسخنران

 .ديسخن بگو «مقاومت زن و»در مورد خواهد  مي ،داده است

ـ  بـا  قـرآن را  داستان مقاومـت زن در  او حضـرت   مـادر  مقاومـت خـواهر و   هنمون

در هـر  گـذرد.   هايي از قرآن، بسيار کلي از آن مـي  آيهذکر  کند که با ميان يب 7يموس

کند و  چندان وفا نمي ،آقاي شيخ مرتضي دينهخانم کرماني براي  ، هشت دقيقهصورت

 ماند. ناتمام مي ،بحث او

 يهـادو  يسپس آقـا  و يرهبر مقام معظمبعثه  رييسورود  ح بايگروه تواشندن خوا

ت مقام معظـم  يب ياعضا از يکي .همراه است ،اند آمدهاز ايران  يبه تازگگويا که  يتهران

 .شود ميع خارج يسر ند وينش مي يا گوشه ناشناس در د ويآ ميهم  يرهبر

فلسـفه  از  ،شود ميدعوت  يسخنران يکه برا عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت

دارد  او ييزهـا يچ ؛هم فرق دارند بااند  پذيرفته که همه گويد سخن ميمرد  تفاوت زن و
                                         

 «.آب و علف ساکن ساختم يب ينياز فرزندانم را در سرزم يپروردگارا من بعض» ؛12م: ي. ابراه1
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ـ  مـرد  يمشهود اسـت کـه خداونـد بـرا    نيز قرآن  خدا در کالم يحت ندارد و او و ا زن ي

 .نداده است قرار يبرتر

 يکسـان و هـدف واحـد   ي يفطر يها يژگيافراد نوع انسان، وعنوان  به زنان و مردان

هـدف  بـه  خود  يذات يها اند تا با استفاده از کرامت ا آمدهيدارند. همه مردان و زنان به دن

ابنـد و در بهشـت   يدست  ست،ها ييبايدن به زيتقرب به خداوند و رسکه  خلقت يينها

 نند.يمنزل گز يد الهيجاو

ل }است: تقوبرتري مالك  شود و ميمشاهده ن يتفاوت ،آن دوخلقت  در يَُّهل الِّلُس إِنـا
َ
يَـأ

نَث خَ 
ُ
ِِّ  َذَكٍر َو أ ْتَقـلُكمْ  لَْقَ لُكم 

َ
ِ أ اَّللا ََ ُكْم ِع ـ َِ ْمـَر

َ
ََ ِعََعـلَنفُواْ إِنا أ ِ ـًل َو َقَبــآَ  {َو َجَعلَْ ـلُكْم ُشـُعو

 .(44 :)حجرات

 ،مـرد  زن و يدو هـر  يمعنو و يمسائل ارزش است در ياله يتقوا ،يبرتر اريمعتنها 

 اند. ه شدههم آورد کنار

ت و اهـداف  ي، اشـتراك مـرد و زن را در انسـان   «احـزاب »سـوره   43ه يخداوند در آ

 کند: يان ميگونه ب نيا يانسان

ِِ نَِي } ْْ ـلِدقَلِت إِنا الُْاْسلِِانَي َوالُْاْسلَِالِت َوالُْاـ ـلِدقنَِي َوالصا َِِ ـلِت َوالَْقـلننِينَِي َوالَْقلنَِتـلِت َوالصا ْْ َوالُْا

ــلبَِراِت  ــلبِِرنَ  َوالصا ــلََِالِت  َوالصا ــلَِِانَي َوالصا قَلِت َوالصا َِّ قنَِي َوالُْاَتَصــ َِّ ــَعلِت َوالُْاَتَصــ َلِش
ْ
َلِشــِعنَي َواْل

ْ
َواْل

َلفَِظ 
ْ
َلفِِظنَي فُُروَجُهْم َواْل

ْ
ْجًرا َعِظيًالَواْل

َ
ْغِفَرةً وَأ ِا ُ لَُهم  َا اَّللا َع

َ
اكَِراِت أ َ َكثرِيًا َواَّلا اكِِرنَ  اَّللا  .{لِت َواَّلا

ـ نظـام خلقـت امت   در کند و مي يمعرف يکي زن را و ردم هاي يژگيهمه وخداوند  از ي

بـا ده   ،همه مـردان و زنـان   يد برايگو يه ميو آخر آ دهد يقرار نمک ي هر يبرا يا ژهيو

ا سـاخته اسـت.   يبزرگ مه يو پاداشآمرزش خداوند ه ذکر شده، ين آيکه در ا يا يژگيو

و با اعمـال  کند مان ياست که قلب خود را سرشار از ا يات پاك از آن کسيحرو،  از اين

 مرد. خواه خواه زن باشدزد؛ يپا خ بهسته يشا

 يدرباره هماهنگ را قرآن از يمتعدد هاي هيآ عسکرقاضي  االسالم والمسلمين حجت
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 يگـر يد کدام بر چيه نکهيو ا جهنم و هشتورود به ب مان ويا اعمال صالح و ،خلقت در

َ اْصـَطَفلِك }:  آيـه  از جملـه  ؛ان کردنـد يشاهد مثال بعنوان  به را سبقت ندارد ـْرنَُم إِنا اَّللا ََ يَـل 

َرِك َواْصَطَفلِك لََعَ نَِسلءِ الَْعللَِاني  .(39 :)آل عمران {َوَطها

 يان معرفيجهان ين زنان جهان برايبرتر ده ويبرگز يالگوعنوان  به 3ميمرحضرت 

ض قائـل نشـده   يمرد تبعـ  ن زن ويب ،تعيين مجازاتمورد در خداوند از سويي،  .شود مي

 .ستيه به تفاوت قائل نيموضع تنب در است و

َيُهَالاَ } َِ يْ
َ
لنِقَُة فَلْقَطُعوا أ لنُِق َوالسا  .(44: )مائده {لسا

 يچ وجـه بـه معنـا   يبه ه ،زن و مرد يو اجتماع يخانوادگ يها تفاوت نقش ،نيبنابرا

 يو اجتمـاع  يم کار خانوادگيتقس يبلکه به معنا ،ستين يگرياز آن دو بر د يکي يبرتر

 يمنـد  و بهـره گونـاگون   يهـا  يو توانمنـد  يستي، زيروان شناخت يها يژگياساس و بر

 .است آمده فراوانهم زن  از تمجيدگوناگون هاي  روايت در درست از آنهاست.

 مياسـال  يجمهـور  به بحـث رشـد زنـان در    عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت

 ران حضـور دارنـد و  يا در ميعلگوناگون  هاي رشته نک دريزنان هم ا ،نکهيا پرداخت و

 ييبـه جـا  شان يسخن ا ،در آخر اما .مقدم هستند شتاز ويعلوم پ برتر هاي کسب رتبه در

گويد:  ايشان مي .جاد کنديکه بتواند موج ا يبحث خاص ؛ديرس يم دترود زيد که بارس مي

زنـان  لي و ،گذارد ميآزاد  رازشت است که زنان برهنه  زننده و اريانت غرب بسين خيا»

خ يتـار  ن اتفاق بـس خطرنـاك در  يا کنند و ميمنع  حجاب را و ميپوشش اسال من باؤم

 .«است يمعاصر بشر

توانـد   مـي ن موضـوع  يهمـ و توجه اسـت  درخور  اريبس ،فقيه وليندة ينمان سخن يا

گـو  و گفت مورد بحث وگوناگون  يکشورها در باشد ونراني و سمينار سخ يه اصلژوس

 .ن نشديچنالبته که  ،رديگ قرار

 «هـامبورگ » زنـان در  ميمرکز اسال رييس ه ويکشور ترک از« مازان بابور»خانم دکتر 
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 گويد:  . ايشان ميپردازد ميسخنراني اروپا به  زنان مسلمان در تيدرباره وضع

آن  م ويبشناسـ  م آن رايـ فه داريوظ ،ميا دهدا کريپ اسالم را هزن مسلمان کعنوان  به ما»

ـ فرما ميکه  7ن سخن امام صادقيااز من  .ميبشناسان را ُواَ» :دي ق  ينُا َوَاهلل َإت  ونُواَل نُاَي  وَك 

يناَ ل  نواَع  يناَ ْلت کو   «.جويم ؛ استمداد مي4«ش 

کـه شـروع بـه     بودنـد  يفعـال اجتمـاع  و « انگلستان»از کشور  «يسينصرت ع»خانم 

ـ ترب ن آموزش ويبهتر ت است وياهم ار بايگاه زن بسيجامن  يبرا»سخنراني کردند:  ت ي

ـ   .اسـت  :بيـت  اهل برگرفته از چـون  م يگـو  مـي  ؟پرسـند چـرا   مـي مـن   از يآنهـا وقت

ار يبسـ  هـاي  برنامه :تيب ون اهليزيتلو من از .هستند ييبايت زيترب يدارا :بيت اهل

 يهـا  کتـاب  م بـا ياگـر بخـواه   داد و مـي ح يتوض :بيت اهلکه در مورد ام  دهيد يمناسب

 .«م گرفتيفاصله خواه :بيت اهل از ما ،موجود باشد

 در يکـودک  ازبـود کـه   م آلمـان  يمقـ  ،يپزشک متخصص افغان «يسرور»خانم دکتر 

 معـدود  وجـز و ارت آمده اسـت  يه به زيترک هيئت همراه با . ايشانکرد مي يزندگ نآلما

انسـان  » گويـد:  مـي  . اوکـرد  ميه يار گريبعثه بس برنامه حجاج ترك در بود که در يکسان

ـ با يردهيشـ  ضاع وردوره ا چه در دا کند که چه تولد ويات پيح ر مادريمس د ازيبا  د ازي

کـرده  عنايـت  مـادران   است که خداونـد بـه زنـان و    يلطفن يا استفاده کنند و مادر ريش

جـه  يبـه نت ش که بحثهر چند  ،وقت سرو منظم ، چنداني نداشتزمان با اينکه  او .«است

 .کند ميتمام  را بحث خودشناسي  وقتاحترام و در کمال بود، ده ينرس

 گو با خدا در خلوت هتلو گفت

امـا   ،قرار گرفتند يديمعرض باران شددر هرچند  ،اند که به مکه مکرمه آمده يزائران

از زائـران بـه نـام     . امـا در ايـن ميـان يکـي    ديکدام از آنها نرس چيبه ه يبيخوشبختانه آس
                                         

 .3، ص31عه، جي. وسائل الش1
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دن آبي که از ناودان طال جاري شـده بـود،   ينوش ياصفهان برااستان از  «انيعباس حاج»

نـار  کو شـد   يت دچـار خفگـ  يازدحام جمعبه علت  به ميان جمعيت رفت و با تأس ،

 به جهان آفرين تسليم کرد. ل جان يحجر اسماعو خانه دوست 

 .ل هستندي  کميشر يدعا يچشم به راه برگزارزائران، شنبه  در مکه و در غروب پنج

ـ يـ کم ينـه دعـا  يدر مدنـدارد.  ل وجـود  يـ کم يدعـا  ياما در مکه امکان برگزار ن يل در ب

 7يعلحضرت از قدرت کالم  يشينماکه شود  يبرگزار م 9مسجدالنبيع و ين بقيالحرم

هـا   در هتل 7يعلحضرت ش از زبان يايدعا و ن يد به برگزاريمکه زائران بااست. اما در 

 تر خواهد بود. يدنيتر و شن سوزناك ،ها در خلوت هتلدعا ن يا ،دهند و صد البته تيرضا

 يرانيهزار اهشتاد و شش حدود  ،4442آبان سيزدهم  ،همه در راه هستند و تا امروز

 اند. دهيبه عربستان رس

نفـر   943هـزار و   44»د: يگو يم ،ستاد مکه سازمان حج است رييسکه  «تنها يبيحب»

سـت و سـه   يکاروان هم اکنون در مکه مکرمه حضور دارنـد و ب  434از زائران در قالب 

 نـه منـوره اقامـت دارنـد و همـه     يکاروان در مد 434ز در قالب ينفر نو سي و پنج هزار 

وارد مکـه   ،آبـان  95شـنبه   پـنج و به عبـارتي،   حجه ذيان روز چهارم يتا پا يرانيزائران ا

 .«مکرمه خواهند شد

 هاشم يع و کوچه بنيبق يچوب يدرها
 يهـا  از ضـرورت  يکي ،گوناگون در مراحل يحج و مراسم عباد يخ شفاهيثبت تار

 ،اصـحاب تفرقـه   هاي ن سؤاليتر ياز جد يکينک يا همزيرا  ؛کشور ماست ينگار خيتار

حـاج  »در ايـن بـاره،    .ان اسـت يعيان شيل و ندبه در ميکم يدعا يبرگزار يخيتار سابقه

 د:يگو يم ،حج است يها کاروانان رييسن يتر يمياز قد يکيکه  «اصغر آراسته

نفر بودند و  445که در آن کاروان  نه آوردميش کاروان به مد 4434سال  ،ن بارياول»

ـ با 9مسـجدالنبي دن به حرم يرس يبرا .بود ينه شنياطراف مد يها ابانيها و خ کوچه د ي
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هاشـم   يداشت و کوچه بنـ  يچوب يها ع نردهيهنوز بق .ميکرد يعبور م يان گل و الياز م

امـا از سـال    .از پرداخـت يـ راز و نبـه  توته کـرد و  يشد ب يع ميکنار بق. کرد يم ييخودنما

ب يـ هاشـم تخر  ين محصور و کوچه بنيآهن يها بلند و نرده يوارهايع با ديش بق 4444

 «.ن رفتندياطراف حرم از ب مييقد يشد و بازارها

فـه رسـاندن   يداران وظ بلکه حمله ،نبود يکاروان به شکل امروز ،گذشته يها در سال

ـ ياز خود را بايمورد ن يعهده داشتند و کاالها ان را بريحاج کردنـد.   ين مـ يمأد از تهران ت

بـار از   94ارت حج تمتع آمده اسـت تـاکنون   يبه ز يسالگ 99حاج اصغر آراسته که در 

بار از اعتمار عمره بهره گرفته است. در کنار حاج اصـغر،   34و شده ، متمتع شربت تمتع

مکه  يها است که در آشپزخانه يست ساليب ،ساله است 42 يرمرديکه پ «ليحاج اسماع»

با هم  ، آنيمتر 49ـ   45 ياه در دخمه ، بايددورتر يها در سال .کند ينه خدمت ميو مد

نکه آشـپزخانه مکـه   يتا ا ؛کردند يوپز م عربستان در کنار آتش پخت يفرسا طاقت يگرما

بـود و   يمنـزل مسـکون   ،آنپـيش از  که  يا آشپزخانه ؛شد يانداز راه« جبل الطور»به نام 

 ست.يم نيسه با قديقابل مقا ،يت فعلياما وضع .ساخته نشده بود يآشپز يبرا

 9يروزهـا خـود را بـه حـرم نبـو     توانـد   بسيار نمـي ل کار يل که به دلياسماعحاج 

او ايـن  با وجود  .گردد يو زود برمآيد  مي 9مسجدالنبينماز عشا به  يفقط برا ،برساند

خـرم   يبه جان مـ  :اطهار ةو ائم 9رسول اهللها را به عشق  ين سختيا همه» :ديگو يم

 .«و خوشحال هستم يت راضين وضعيو از ا

 «االنصار الجديد»از هتل  داريد

نماينـده  با . وقتي شد رو هروبجالبي داستان  با «ديقصر االنصار الجد»ورود ما به هتل 

 هتـل دو  .ميگـم کـرد   محـل جلسـه را  در امور حج و زيارت وارد هتل شديم،  فقيه ولي

داشـت   يسخنراندر آنجا کاروان  يان روحانييکي از آقاکه سالن کنفرانس  ؛قسمت دارد
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به ما را  ما يعني هيئت سرپرست حجاج نيامد، برخي از افراد هتلهم به استقبال  يکسو 

 يگـر يسـالن د در ولـي کنفـرانس    .هتل بود (B) يکردند که الب ييجلسه زائران راهنما

گاه يجا ها داشت و هاي جدا براي آقايان و خانم سالنبود و بسيار بزرگ تشکيل شد که 

 آنها بود. ديمشترك د نقطه ،سخنراني

بـا اجـراي گـروه تواشـيح،      يخـوب  اريجلسـه بسـ   وحضور داشتند خوشبختانه همه 

 االسالم والمسلمين راشد يزدي برگزار شد. مداحي و سخنراني حجت

 «مراج الشرق»از هتل  داريد

 ازجمعيتـي  م يديـ م کـه د يدر حال رفتن به هتل مراج الشـرق بـود   ،صبح 44ساعت 

کشـورمان از  گوناگون  مناطق هفت کاروان از .نديآ ميه به سمت هتل يترک زائران کشور

 ن هتل سکونت دارند.  ي... در ا تهران و ،رازيشجمله: کرج، 

عکـس   راز ويکـاروان شـ   يمنسوب به اعضا يبه عکس شهدامراج الشرق هتل  البي

کارکنـان  سـان،  ييرر ين تصاويهمچن و «سيد عبدالحسين دستغيباهلل  آيت» محراب ديشه

 .مزين است ،هاي مستقر در هتل کاروان انپزشک و

ط ورود و پيدا کـردن محـل اسـتقرار زائـران چنـدان      ينجا شرايا ،يهتل قبل خالفبر

و بـه سـراغ آشـپزها رفـت      ،از زائـران  يپرس ضمن احوال، فقيه وليندة ينما .سخت نبود

غذا گله کرد بيش از اندازه چرب بودن  ان ازيآقا از يکي .ز نهار نشستيم کنار درسپس 

 برود. گريد يايکه ممکن است به علت چرب بودن غذا به دن

تهـران   که خود سه رسـتوارن در  «يگل محمد»به نام « ميرهاشمي»زائري از کاروان 

چ يمـن هـ  »د: يگو مي است و يراضبسيار روغن  برنج و گوشت و و غذاکيفيت  از، دارد

همه جوره جالـب اسـت    يپخت خوش و يزيتم ظافت ونظر ن از .ام دهيغذا ند در ياشکال

 «.دانم مي را قدر جنس کار ، من جنس شناسم وتازه و
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ـ پ يستاد مدينه که شـاهد خـوب   رييس يمجرد يآقا ،نجايا در  يجـان  ،دا کـرده بـود  ي

گوشـت گـرم بـه     م ويکشـ  مينه صبح به صبح گوسفند ينجا در مديا ما»گفت:  گرفت و

 «.ميبر ميآشپزخانه 

 .«مزه آن معلوم است که گوشت کامال  تـازه اسـت   .راست است: »گفت يمحمدگل 

 يخود را معرفـ  د ويآ ميجلو هم  «يعرب خزائل»پزشک کاروان  ،«بيرضا شکيعل»دکتر 

 رود. ميز غذا يم سر ،هيئتحضور  تشکر از با کند و مي

دانشـگاه کـرج،    ميعل هيئتعضو و  يمتخصص داخل ،بيدکتر شک ،جلسهپايان  در

بـه   ورا توضـيح داد   يمطالب يابتيابت افراد ديش ديافزا از يريجلوگ يمورد چگونگ در

 نجا باشم.يا ه کرد که مواظب چاق شدن دريمن هم توص

 هاي مقيم اروپا در بعثه يي تركاگردهم
ده يـ ل ديقصر الـدخ  که هنگام خروج از يت زائرانيم، جمعيکه به بعثه برگشت ميهنگا

اينکـه  بـا  انـد.   آمدهجلسه  ينهار به محل برگزار ازپس حاال را مشاهده کرديم که م يبود

م اروپـا  يمقـ  يها ترك ،که اصحاب جلسهشدم متوجه رفتم و آنها  خسته بودم، به جلسه

همـه   يولهستند. افغانستان  ا ويه، هلند، استراليک، ترکيس، بلژيآلمان، سوئ :ازکشورهاي

 است. يا هيت ترکيت آنها هويهو اند و آمدهنه يبه مد «استانبول» از

ح يم توضـ يخواهم بـرا  ميبلد است،  يفارسشدم جلسه که متوجه  اعضاي از يکياز 

حامد شـاکرنژاد  و کند  مياعالم  برنامه را ،يمجر .کند ميمنوط به آخر جلسه  اما او .دهد

 ند.ينش ميبه قرائت قرآن 

به صدا و قرائـت  بسياري شباهت ون دوست دارم؛ چ يليخ راالوت آقاي شاکرنژاد ت

ـ يترکهاي  دارد. او نيز آيهمصري  «غلوش يراغب مصطف»هاي فيزيکي آقاي  و حرکت  يب

 .خواند مي نيک موضوع معيدرمورد  يقيتلفو 

سخن  يسيانتظار داشتم انگل .ديآ مي ييمدگواخوش يبرا ،بعثه الملل بينمعاون  يدکتر باقر
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 توجه است.درخور  اش نيز يدان زبان سخن گفت. دانستم کهي ترکاو به زبان اما  .ديبگو

مشکور داشته باشـند   ينکه حج مبرور و سعيکرد و ا يسالمت يآرزو ،زائران ياو برا

 يگـزار  سـپاس بسيار ران سخن گفت و از حضور آنها يه و ايترک يها دولت يو از دوست

 رد.يشکل بگ يار خوبيبه شکل بس مياسالبستگي  هم نکه،يو اکرد 

هـايي  زيچ ،باشـد  يرانيالبته اگر سخنران ا ،يترک ميتوانم از زبان رس ميدم يتازه فهم

   .را شروع کرد يقشنگ يترک يمداح «يغفار» يآقابفهمم. اندکي بعد 

بـه  شروع جان يدر آذربا يمقام معظم رهبر ندهينما «السالم اجاق نژادحجت ا»سپس 

م و يقرار گـرفت  ين سفر الهيا انمسافر رگهم که در جيکن ميخدا را شکر : »کرد يسخنران

ـ ا آمـده  9ز اسالميغمبر عزيحج و پ يز و محترم برايعز يک سفريدر  ـ ا يم و بـرا ي ن ي

 «.ميکن ميت خدا را شکر يموفق

ن يا مييقد يروحان ،«حاج حمزه»رو   يشاد يبرااز مردم خواست نژاد  اجاق يآقا

بـه   ،سال گذشـته او  .بود =خمينيحاج حمزه شاگرد امام بخوانند. کاروان دعا و فاتحه 

جـز ذات   ،اسـت  يز فـان يهمه چ» :ديگو مينژاد  اجاق .ا رفتيسرطان از دن يماريعلت ب

سـت و عمـل صـالحي کـه     يقبـل از او ن  يئيشـ چ يخداوند اول است که هـ  .يعالت يبار

، ضعفا و فقـرا  و کمک بهاحسان  ،، نماز و روزه. حجياست و ابد يباق ،رديخداوند بپذ

ـ ا و غيـ ر يبـرا  ،قبول است و اگـر خـالص نباشـد    ،خدا باشد ياگر عمل خالص برا ره ي

 «.کند ميآهن خالص را جذب  ،آهنربا ؛ستيرفته شده نيپذ ،باشد

بـه   .سـت يمفهوم نبرايم نژاد  اجاق يآقا يها همه بحث زبان سخنران،بودن  يآذربه دليل 

نگـران فهـم و   کامل يادداشـت کـنم.   طور  بهگويد  هايي را که مي توانم روايت همين دليل نمي

ن يـ شـتر در حـوزه معـارف د   ينژاد ب اجاق يآقاکه است  يم قطعياما برا .نوشتن ناقص هستم

شـتر  يکنـد و ب  مـي خطبا عمل ن يمباحث معمول بعض کند و چندان در حوزه فقه و ميبحث 

 .يمعمول اصحاب سخنور يتا خطابه و سخنران ،شه باشدياندو فکر رسد اهل  ميبه نظر 
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م يمق هاي ياز افغان يفارسزبان نژاد به  اجاق يآقا ،يسخنراني، با تذکر مجرپايان در 

« سـازبورك »در شـهر   «ينيحسـ  يد موسـ يالسـالم سـ  حجت ا»کند.  ميدر جلسه تشکر 

ش يرتـ هشت سال در ااست. ايشان که  :بيت اهلش امام جمعه و جماعت مسجد يرات

که به همـراه دو بـرادرش در   است ه يترک «توزبوجان»شهرستان  «رياقد»اهل  ،اقامت دارد

ـ » :ديـ گو مـي خـود   . ايشان در سخنرانياند ل کردهيقم تحص عاشـق   يهـود يک جـوان  ي

ـ پ يمـدت  . امـا نشست ميهر روز سر راه او و شده بود  9امبريپ  9نشـد. پيـامبر  ش يداي

رود  مـي نش يبر بال 9امبريپ .مار استيدهند که ب ميخبر گيرد و به ايشان  سراغ او را مي

«. سعادت آخرت را به تـو بـدهم  خواهم  مي ،يبه من عالقه داشتجواني که : »ديگو ميو 

 . رود ميا يشود و از دن ميپذيرد و مسلمان  او اسالم را مي بدين ترتيب،

دهـد.   چنين هديه ارزشمندي را مي بود،او شده جوان يهودي که عاشق به  9غمبريپ

؟ ، چه خواهد کردديا طوالني آمدهن راه يد و از ايک عمر عاشق او هستيبا شما که حال 

 .«فرستد رون نميينه بياز مد يما را دست خال

تحت تـأثير نـوع نگـاه    به شدت گويم و  به لطافت طبع و برداشت زيبايش آفرين مي

ـ ا» :ديـ گو مـي م يبرا يد موسيس ،از پايان جلسهپس گيرم.  ظري  سيد موسي قرار مي ن ي

نهـا بـا   يشوند و همـه امـور ا   در مسجد و مرکز ما جمع ميگوناگون  يان از کشورهايآقا

بـدون   ،ام ثبت نـام حـج  يدر اهستند و  يرانياو ترك  ،يعراق ،يدر مرکز ما افغان. ماست

 «.کنند ميت ثبت نام يمحدود

 :ديگو مي ،پرسم مين زائران يا يباال ياز توجه معنو يوقت

ار بـر  ينه بسيارت خانه خدا و مدينان، زيا يت برايو نبود معنو يدور افتادگبه دليل »

ران و يـ نکـه شـما ا  يضـمن ا  .ار مؤثر اسـت ينجا هم بسيت ايزاننده است و جو معنويانگ

نهـا  يامـا ا  .اش هسـت  يش و روضه در کنـار زنـدگ  يايو ن شه دعايد که همينيرا نب يرانيا

لـومتر اطـراف آن مسـجد و    يصـد ک ه چهاردر مسجد ما کـ  .تپد ميت يمعنو يدلشان برا
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 «.شان فراهم شده استيز اينجا همه چياما ا .شوند ميبا زحمت جمع  ،ستين يمرکز

گر را يهاسـت همـد   سـال  ييگـو  .شـوم  مـي ق يـ زود رف يليخ ،ينيحس يد موسيبا س

 يزيـ ه، چيـ ن ترکيآن هـم از سـرزم   ،هستند يگرش که روحانياز دو برادر د .ميشناس مي

و  يتشـخص ادار  يداراکه  يين نکته درخور توجه بود که فرستادن علماياما ا .دمينپرس

بخش نخواهد بـود.   نتيجهاروپا چندان  يبراهستند،  يو اجتماع ياسيس منهو هي يسازمان

کـه   است يالياده از اسب قدرت خيپ و ميجوان مرد يعلما ،استاز يشتر مورد نيآنچه ب

 دن هستند.يجه رسيبه نت يبرا يبهتر يها نهيشک گز يب

به زبان دم که يرا د يپزشک ،کردم مي يخداحافظ يد موسيبا س يوقت ،جلسهپايان در 

که خـود را متولـد کابـل و    است  «يد احمديدکتر محمد وح»گفت: او  سخن مي يافغان

د يسـ  يت درمـان يکند و از وضع مي يو معرفي يس يس هاي و مراقبت يهوشيب متخصص

 کند. پرسد و بيماري او را کنترل مي مي يموس

 نهيدومين دعاي کميل در مد

ـ يامن هاي برنامه ر درييتغکمي  نه بايل دوم مديکم يدعا از  داريـ د در .شـد برگـزار   يت

 يروهـا يوار نيـ د همـه زائـران از   گذراندند ودستگاه  از ل رايوسا همه ن هفتهيا ،زائران

 و يزائـران پاکسـتان   ازبسياري  7يابان امام عليخ گر ازيسمت د در .س عبور کردنديپل

ـ پ دن به جلسه دعـا را يرس ير براياجازه ورود به مس تاستاده بودند يترك ا ک ويتاج دا ي

صـحنه هسـتند    گر ستاده نظارهيا . به همين دليل،دهند اما نيروهاي امنيتي اجازه نمي .کنند

 کنند. و از دور در مراسم دعاي کميل شرکت مي

سـتم  يسگونـه   کميـل اسـت کـه هـيچ     يدعـا  يمحل برگـزار  ي نسبتا  گسترده،طيمح

از يـ مـورد ن  يانـرژ  ميد تمـا يبا وندارد  بلندگو و يبردار لميدسترسي به امکانات برق، ف

بـرق موجـود در    يق موتورهـا يـ طر از ازيـ مورد نو ساير وسايل گوها ، بلنديبردار لميف

 .ن شوديمأمحوطه ت
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 هاي شبه مدرسه پادگان

ـ ت ار خـوش يبس يک روحانينم که يب ميرا  يپاکستان يجمع ،آمدم ميراه که  در  پ، بـا ي

نگـه  را برايم حال بسته شدن  آسانسور درکه ست همراه آنها يدشداشه عرب ايراني و عمامه

 «.ديع دعوت شديبق دعا درمراسم  يبرا»د: يگو مي يبه فارس ،يلهجه پاکستان با دارد و مي

 شرکت در يبرا» :ديگو ميدارد  يرانيئت ايه يول ،است يشوم که پاکستان ميمتوجه 

بـا لبـاس پاکسـتاني    چون  ؛مانع ورودم نشوند دم تايپوش يرانيامشب لباس ا ،دعامراسم 

 کنم. مي وگو گفتبا او  ،راهبين . در «دهند اجازه ورود به محوطه دعا را نمي

ار کـم  يتعداد طالب آنهـا بسـ  »د: يگو ميپاکستان  عه دريه شيعلم هاي حوزهدر مورد 

 هـاي  حـوزه  امـا در  .جذب طلبه شـيعه وجـود دارد   دربسياري ت يحساسچراکه  ؛است

 «.است يهزار نفر 43 يال 45مدارس آنها  ، جمعيتتيمنسوب به وهاب

آنچـه  چـون   ؛خواهنـد  مـي فداکار  آنها سرباز و ؛خواهند ميآنها عالم نبه ايشان گفتم 

ت يترب ت ويمورد وهاب کنم آنچه در مياحساس  .نه مدرسه ،پادگان است ،گوييد شما مي

 ابد.ي مي ياريشواهد بس ،ام گفته يدانش محدود ذهنبا  يانسان گسترده يروين

ـ يامن ريمسو غيرت دارد، از هم تعصب بسيار که  ين طلبه پاکستانيهمراه ا س يپلـ  يت

ت مرا در کنار يميصفا و صم باهم  يبوشهراهلل  آيت .نمينش ميگاه يکنم و در جا مي عبور

سـرك  بايـد بـه هـر سـو      ،رد. براي نوشتنِ گزارش از وضعيت دعاي کميـل يپذ ميخود 

 يکـه کسـ  جايگـاه جانبـازان ويلچـري     .نـد يآ مـي  ،علمـا  هاي از بعثهبکشم کم کم افراد 

 روي ماست. کشند هم پيش ميآن  ياز نشستن بر رو يداند چه رنج مين

سـتاده  يا يبـرداران سـعود   و عکـس و باالي سر جمعيـت سـربازان   ع يوار بقيد يرو

 ،در گوشـه و کنـار   .هـم آمـده اسـت    عسـکر  يقاضـ ن يو المسلماالسالم حجت بودند. 

 .اند نشسته يضيچ تفاوت و تبعيبدون هو گران يدمانند  ينيو د ياسيس هاي تيشخص

 کند. ميل را اعالم يکم يآغاز دعابعثه،  يمترجم رسمعتمدار يشرآقاي 
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فُـوا }است: فه يه شريآ اينمانند مراسم گذشته، ، نقطه آغاز دعا ْْسَ
َ
ِيـَ  أ َْ يَـل ِعَبـلِدَي اَّلا قُ

نُوَب ََجِيعلً  َ َيْغِفُر اَّلُّ ِ إِنا اَّللا ِِ  ناْْحَِة اَّللا نُفِسِهْم اَل َتْقَ ُطوا 
َ
 4.{إِناُه ُهَو الَْغُفوُن الراِحيمُ لََعَ أ

 ،رسـد در نغمـه صـبا    مـي اما به نظـر  کند،  ها را قرائت مي به زيبايي آيه يهرچند قار

 ،شـود  مـي ئـت  اقر «کـوثر »سـوره  هاي  آيهکه  ميشود. اما هنگا ميافت يه بهتر درين آيهم

 زد. يخ ميت از گوشه و کنار بر يهق هق جمع يصدا

 گددک کددد ه  ا ددک   ا بنددده آاليدد

 

  دک کده سدد هدا ندا گندا ک      ابده   

 اندم خدددايددبدده  ددد     کودده ک ب 

 

 اندم خددددايدددد   ميدددم دددن   م 

 اددم مدن   نآد  فد   دد  دا   ياس 

 

 ادددم مددن نآک ادديد  سدد ايمودد 

 ندددآدم گددد  ز بدددا  آ ز يددد چ 

 

 ندددآبددده   گا دددش  ددددا م آبد  

 آک   ميدبددا يهدد    نددار     دد  

 

 آهبددا يمددنک مينددار هدد   هدد  م   

  ام  ا سدداز کددد نهيسدد ز سدد هدد  

 

  ک بدداز کددد ندد     نددش بدده    

 يجـا . کنـد  است که خداونـد عنايـت مـي   وااليي ق يع و حرم توفيدر کنار بقحضور  

 است. ينجا خاليا ياريبس

ه يا شب گري ،رديشب آرام بگو ه کند يا روز گريد ييبگو 3فاطمهبه حضرت گفتند 

 آمد. مين خانه يرا موال ساخت و خانم به ا «األحزانت يب». رديو روز آرام بگکند 

 از چشدک  نده   آآر اد  مففد   نآگ 

 

 ع ادددد   دددک  ا ندددهييهشددد آ دددک عکددد

 دنددد   آهددداب ه ز دددا مددد  آا  ندد  

 

 ديکشددد آ ددده  بتددد  هددداب ه ا   ا مددد  

 گذارد. ميرا داخل قبر  3موال خود فاطمه 

 کک کک از  سدت  زمدام ردرد   دش    

 

 بددا    زا دد  هددا کنددا   رددد   ددش   

 

                                         
د کاه خادا هماه    يد نشاو يا د، از رحمت خداوند نوميابندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده يبگو ا» ؛51. زمر: 1

 «.ار آمرزنده و مهربان استيبسرا او يآمرزد، زيگناهان را م
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 .ديرسـ  مـي هر لحظه بـه گـوش    ،ييايميش يو نفس نفس زدن جانباز ها هيگر يصدا

اسـت   يا هيـ گر ين صدايتر مظلومانه ،شود ميه همراه ياش که با گر هير خش دار يصدا

 شنيده باشد.تواند در عمر خود  ميکه انسان 

 دعاي کميل خداحافظي در حال و هواي 

پـس  زائران مدينه قبل بايـد  ؛ چون دهد دعاي کميل دوم هميشه بوي خداحافظي مي

گشـتن بـه   ناين حـس بر گردند.  به سمت مکه حرکت کنند و ديگر به مدينه برنمياز آن 

گيـرد بسـيار    و ائمه بقيع صورت مـي  9هاي ابدي که اينجا با پيامبر فظيخداحامدينه و 

ـ  تکان ا فراقـي اجبـاري و ابـدي از    دهنده است. آرزويي طوالني مدت و وصالي اندك، ب

 .است و دقايق ها شيرين اين لحظه ، خاطرهماند چه ميو آن 9پيامبر

   زگددا  عا رددش مکدد لک کددد    

 

     از مسددداد الدسددد لک کدددد   

 بيشدددش  ندددده خدددددا ا     ا 

 

 خا دددده  ا ندددده خدددددا ا     

 

 :زاري دعا و حال و هواي حضور ائمهمحل برگ

هاشـم و از همـين    از همـين محلـه بنـي    ،از اينجـا آغـاز شـد   کربال هجرت شهداي 

، حضـرت  7، مسـلم 3حضـرت زينـب  ، 7، امـام سـجاد  7. امـام حسـين  هـا  کوچه

ر رد پـاي آنهـا در گـذ    ،اند. اگر دقـت کنـيم   ها همين جا زيسته همگي سال 7ابوالفضل

اينجـا   :الحسـن  بـن  عبـداهلل  و زمان ديدني است. حضرت علي اکبـر، حضـرت قاسـم   

مـام  ، ايمجتبـ هنوز عظمت قـدوم امـام حسـن    اند.  اند و با پدر و عمو همراه شده زيسته

 شود. در اينجا درك ميحيات و شهادت آنها  :، امام باقر و امام صادقسجاد

. دستگير و زنداني و بـه بغـداد بـرده شـد     7امام موسي کاظمکه در همين شهر بود 

ايستادگي کـرد و از   «هارون»مور أمدر مقابل م هاش هاي بني در همين کوچه 7امام رضا

 قدر ايرانيان شد. و مهمان عالي «مرو»همين جا راهي سرزمين 
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 معصدد م  دم کر هد ددانددخدد  م  

 

 د ند ددا بددد ه ب   دددندد ندده سددد ز 

 ارددمدم  ا  دم گکدد نددخدد  م   

 

 دم اکردددم  ايخدد  م    بددد کشدد  

 اگددد چدده    کنددا   يددد عکوددک    

 

 خدد ا دم  اه منددع کددد م نددز گد 

 

 !يتيامن يروهايدر حصار ن برگزاري دعاي کميل

ل يـ کم يدعا يدر مراسم اجرا ،نهيس شهر مديو پل يتيامن يروهاياز ن يبخش قابل توجه

ورود زوار جلـوگيري از  عالوه بر و اين امر بسيار درخور توجه است. شوند  ميبه کار گرفته 

 شود. ميمسدود  کاملطور  بهز ين اط حرميح ي، ضلع شرقبه داخل مراسم يرانيغير ا

س يپلـ  ،ن سمتيل که از ايکم يمراسم دعا يه غرب محل برگزاريت از ناحين امنيمأت

ـ اسـت.  س چهـار طرفـه   يدهد و البته پوشـش پلـ   ميپوشش کامل طور  بهآن را  رو  هاز روب

در کنـد.   مـي را کنتـرل  هـا   وآمد رفتس يپل ،دو طرف يو از در شمال «يباب العوال»ابان يخ

اط مسـجد  يـ مـه ح ياست کـه زائـران از ن   9مسجدالنبيوار شرقي محوطه يسمت غرب د

وار بلنـد  يـ ز ديدر سمت غرب ن .ستنديحياط مسجد ن يوار شرقيمجاز به آمدن در سمت د

 مستقر هستند.آنها  يها نيس و دوربيپل يروهايز نيآن ن يع قرار دارد که بر رويقبرستان بق

 .مسجد تحت نظر نبودند يشرق هاي ه منارهياز ناحزائران  ،ليکم يدعانخستين مراسم  در

 کردند. ميمراسم دعا را کنترل  ،تر از مناره نييپا يا در نقطه يبردار لمين فيچند دورببار،  ايناما 

 9مسـجدالنبي محوطـه  به  ،يجنوب شرق يق درهاياز طرپايان يافت. که مراسم دعا  ميهنگا

اطـراف   يهـا  ابـان ياط و خيـ س در حيپلـ  يروهاياز نبسياري تعداد آمدم و تازه متوجه شدم 

 کار آنها نيز تمام شده است.، گذشته نيم ساعتي از دعاو اکنون که اند  بوده

نبـود  امر به معـروف   يها هيئتو  «امن العام»س اداره يپل يروهايد نياگر مراقبت شد

نه به يل مديکم يت دعايجمعشک،  بود، بي  براي همگان آزادل يکم يدعاشرکت در و 

  رسيد. مي يفعلجمعيت برابر دو ش از يب
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 9389 قعده ذيست و هشتم يب ؛9831آبان چهاردهم جمعه 
 4344قعده  جمعه بيست و هشتم ذي

 بقيع يعني ؛حضور در خط مقدم

 ،شـود  ميمشتاقانش باز  يبه رو ، درهايشاز نماز صبحپس ع که هر روز يقبرستان بق

بـه جمـع    ،زبـان  عـرب  عهياز زائران شبسياري  .داشت يگريد يامروز صبح حال و هوا

تواننـد بـا آنهـا     مـي نچندان  يکه مبلغان وهاب يزائران ؛ع پيوسته بودنديکنندگان بق ارتيز

 دهن به دهن شوند.

از جمـع بسـياري   اين فضا امروز صبح با آمدن اما  ؛است يتيامنبه شدت ع يبق يفضا

که اجازه سخن گفتن به اصحاب امـر بـه    يان عربيعيش .عه عرب دگرگون شديزائران ش

 هـا  ارتيـ شـروع بـه خوانـدن انـواع ز     اند، آنها گرفتهدان را از يدهند و م ميمعروف را ن

 يدر فضـا و آرام  يجمعـ  بـه صـورت دسـته    ،«وار »و  «عاشورا»ارت يز يصدا. کردند

 پيچد. مي ،يچ تنشيبدون اجازه دادن و دامن زدن به ه ،عيبق

شده اسـت   ميفِرَق اسال ميت با تمايطرفه وهاب کيخط مقدم برخورد س  با تأنجا يا

 يکـ يزيف هاين رفتاريتر يو ضد اخالق يکيزيف هاي ن صحنهيتر نکه آزاردهندهيو عالوه بر ا

 ان دارد.يهم جر ينيد يغيتبل هاي وهين شيترزيآم نياز توه يکيشود،  ميمشاهده 

چـه  دانـم   نمـي شـوم.   رو مـي  روبـه  «فال »آقاي به نام  4444سفران سال  با يکي از هم

م. اتوبـوس حرکـت   يشو دهيم و سوار اتوبوس مي به هم دست ميبر عهده دارد.  يمسئوليت



 124 1341 قعده ذي هشتم و بيست جمعه 

 153/ ص31131/ شاخه 31-5-36/ تاريخ زاده نجف / مجري:31/ پرينتراييآ گيري صفحه غلط/ 13حج

   .هيسور «لبح»است اهل  مينا «محمد»راننده  .کند مي

السُالمََ،اَحسنَبنَعيليکَيالسالمَعلَزهراء،الةَاَفاطميکَيالسالمَعلَ،اَرسو:َاهلليکَيالسالمَعل»

 «.اَجعفرَالصادقيکَيالسالمَعلَ،ياَباقرَالعلمَبعدَالنبيکَيالسالمَعلَ،الساجديندَياَسيکَيعل

 .کنـد  مـي ع اتوبوس با سـرعت عبـور   يوار بقياز کنار د .تابد ميد در چشمانم يخورش

َاهلل » .ميبازگشت هست يدعا براخواندن همه در حال  ه  ل  ع  َْلَج  هِدَِمن ََو  َال ع  ميلِزَيآِخر  ت ک   «.ار 

سـاختمان راه آهـن   بسـيار رواج پيـدا کـرده اسـت.      ،نهيدر شهر مدسازي  بلند مرتبه

ديگـر از آن بنـاي   هرچند  ؛شود ديده مي ،کرد ميوصل  «بندر عقبه»نه را به يکه مد مييقد

 شود. ها استفاده نمي حکومت عثماني

ـ پ «نجـار  يبن»نجا ياست که در ا يمحل «نيمنارت»مسجد  دنـد و  يرا از دور د 9امبري

  :پرداختند که يدختران به شعرخوان

 اه الد  ا  يد ندا مدن  ن  ي کع الردد  عک 

 

 نددا مددا  عددا    ا ي  دد  الشدد د عک 

ـ با يا کـاروان يـ  يدهـد کـه حجـاج انفـراد     را نشان مي يمحل ،حجاج يدفتر وکال  د ي

 يبـرا  يگـاه  .خروج از مدينه به آنها داده شـود  د تا اجازهل دهنيپاسپورت خود را تحو

 شوند و البته اجازه خـروج را فقـط بـه راننـده     ميها معطل  ساعت ،اجازه خروجگرفتن 

 دهند.   مي يا راننده تاکسياتوبوس 

 يخاکسـتري رنـگ دارا   يهـا  کـوه  بـا  نـه يشـهر مد بخش شمالي، جنـوبي و غربـي   

کوچـک سـنگ حـرّه     هاي تپهاز هم آن  يبخش شرقو ده شده يز حرّه، پوشيت يها سنگ

سـاختمان   ،نـه بـه سـمت مکـه    ياز شـهر مد  يدر سمت چپ خروجاست. ل شده يتشک

 ،اسـت  «کاخ کعب بـن اشـرف  »و  «رينض يان بنيهوديقلعه »که مشهور به  يبزرگ مييقد

 رسيم. شود. با حرکت آرام اتوبوس به مسجد شجره مي ديده مي

 يحتـ  و مـن تنهـايم.   از دوستان معاونت فرهنگي در اتوبـوس مـا نيسـتند   هيچ کدام 

ـ براست؛ تنها شدن  ،نکه احرام و محرم شدنيچه اهم خالي است؛ ام  کناري يصندل دن ي

 ز و همه کس.ياز همه چ
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دانم که آيا ايـن آخـرين بـاري     خداحافظي نزديک است. ولي نميهاي  لحظهدانم  مي

تقـدير بـار ديگـر ايـن     شـوم يـا    مي و مدينه النبي 9است که موفق به ديدار حرم پيامبر

دلم روشن است و اميـد انـدکي دارم    مي. ککند ميوصل را نصيب من  ي شيرينها لحظه

ام از ايـن   پرسم توشه از خود ميتوانم مطمئن باشم.  که بايد مدينه بعد را برگردم. اما نمي

؟ چه اتفاقي براي انسان شدن و رميدن به کمال انقطاع الي اهلل افتاده اسـت؟  سفر چيست

 ام. بر سبيل نجات آمدهدرست و را چقدر از اين راه 

حاجيـان  تعداد بسيار که از فردي در برابر اعجاب  7مگر نه اين است که امام سجاد

 ؛4«جمــا اکثــر الضــجيج و اقــل الحجــي: »ه بــودفرمــود ،«مــا اکثــر الحجــيج» :گفتــه بــود

چـه  مؤمنـان  بـر   هـا  ! در ايـن لحظـه  خدايا«. اند کمولي حاجيان ند،  بسيارها  کننده شيون»

شاعرانه نيست. سخن در ارتباط و فهم حقيقـت ايمـان و    هاي سخن از توصيهگذرد؟  مي

 است. :و ائمه 9با پيامبر يحزيادت يقين و ايجاد پيوند رو

خود عامـل عجـب و حجـاب     ،نکند علوي نشده، اموي شويم و زيارت حج !خدايا

 ،نگـام احـرام  کـه ه ديدم چند روز پيش مردي را  .سختي در پيش است هاي . لحظهشود

 «.المستغيثين يا غيا »يو برده شد.  سي سکته کرد و ناچار به سي
  

                                         
 .13، ص31. مستدرک الوسائل، ج1
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 9389 قعده ذيست و نهم يب ؛9831آبان پانزدهم شنبه 
 4344قعده  ذيست و نهم شنبه بي

 کيتراف ييسازمان و راهنما رييس
اسـت. در   4442شنبه پانزده آبـان   .گردم يبه سمت بعثه برم ،نماز صبحخواندن از پس 

شـوم و آن   يب مـ يـ ار عجيک مشکل بسـ يشاهد  ،مسجدالحرام ازبازگشت  برنامهنخستين 

در  ،ک سـاعت يش از يب ست.ها و آشفته زائران منتظر بازگشت به هتل يار طوالنيص  بس

بيشتر  کهاست، به ويژه آن يار سختيط بسيم. شرايمان يص  سوار شدن بر اتوبوس معطل م

 و انـد  تمتع فارغ شده هستند و تازه از انجام اعمال عمرهمانند من در حال احرام  ن زائرانيا

 ست؟يچ ين سرگردانيداند علت ا يم يکمتر کساين با وجود  .به شدت خسته هستند

از  ياريبسـ  .ميرسـ  يمـ  ،ان استيرانيستگاه دوم که مخصوص ايار به ايبا زحمت بس

ـ ل يت هستند و آقايک جمعيمسئله ترافر حل يگ يک پيسازمان حج از نزد هاي مقام  يالي

 .سـتاده بـود  يکـار ا  يک صـبح پـا  يـ روقـت و نزد يان تـا د يلباس راهنما دنيخود با پوش

، ش آمـده اسـت  يپـ  يت سـخت ين وضعيپرسند که چرا چن يکه خبرنگاران از او م ميهنگا

ـ يل اسـتفاده زائـران ا  يـ مشکالت به وجود آمـده بـه دل  »دهد:  يح ميتوض گونه اين و  يران

از  ينـد م بهـره  يستگاه بوده که موجب شده زائران برايک اياز  يهمگ يرانير ايزائران غ

 «.با مشکالت مواجه شوند ،خدا ارت خانهيز

 يسـازمان حـج را رو   ريـيس  يامـداد  يروهـا ين يهـا  روزنامه زائر هم عکس لباس

 صفحه اول خود گذارده است.
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 جلسه شوراي بعثه در مکهنخستين 

در سـالن  آبـان  پـانزده  صبح شـنبه   2بعثه در مکه در ساعت  يراجلسه شونخستين 

بعثـه   ميساختمان قـدي  يها سالنبا . سالن جلسه شود ميآغاز  يهتل دارهادهاي  جلسه

 دارد.ق يک و دقيار شيبسچيدماني است و بسيار متفاوت نه يمد

 هـا  جلسـه از روند مطلوب ، فقيه ولينده ينما عسکر يقاض يآقاحاج  ،آغاز جلسهدر 

کـه اعـالم آن را   نيـز ناراضـي اسـت    اما از چند مسـئله در مکـه    .کند ميت ياظهار رضا

 کند. ميمعطوف به ادامه جلسه 

که صـورت   ه چندان مطلوب نيست و با تغييرهاييشهري در مکونقل  حملوضعيت 

بـراي طـر  ايـن     يفرصـت منتظـر  سامان است و مـن   هب اوضاع نادر حال حاضر،  ،گرفته

 موضوع در جلسه هستم.

 ريـيس پرسد و آقاي ليـالي   در مورد مشکل ترافيک مياز آقاي علي ليالي رالحاج، يام

 9حـدود سـاعت   گذشته بوده و شب ونقل  حملمسائل ر يگ يسازمان حج که به شدت پ

را  يطر  اتوبوسـراني داخلـ  دا کرده است. يزائران ايران حضور پويژه در محل ايستگاه 

 :ديگو ميکند که او نيز  مي يمعرف «ييغالمرضا رضا» يطر  آقا

درصـد از زائـران در شـرق حـرم و در      35چـون حـدود    ،ه استيزينگران خط عز»

ار سـخت  ير بسين مسياز ا ييجا هجاب ،ن خاطريبه هم .کنند مي يه مکه زندگيزيعز منطقه

آسيا در همـين مسـير   شرق و ه و عراق يو ترک يزائران اندونزبيشتري از است و بخش 

پـس   ،سيس شدهأت «شعب ابوطالب » ميدر ايستگاه جديدي که در محل قدي .قرار دارند

شوند و فقـط   مير يسرازبه سمت ايستگاه اتوبوس ، جمعيت بسياري نمازهابرگزاري از 

 «يبـاب علـ  »ستگاه يابه صد هزار زائر يسحدود  ،از نماز صبحپس قه يچند دقعرض در 

چ يو هـ  را نـدارد جمعيت ناگهاني ميزان قدرت تحمل اين  ،ستگاهين ايو ا ندشو ميوارد 

قابـل توجـه و    يانسان يرويمگر با حضور ن ،ستيممکن نبراي تغيير  يبه آسان يا قاعده
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بـا آمـدن   چراکـه   ؛سـت يندرسـتي  م هم کـار  يرو مستقر کنينبه تنهايي ها  يرانياينکه ما ا

ـ   اوضاع مشکل ،و عراقه يو ترک يندگان اندونزينما ايـن  بـا وجـود    يتر خواهد شـد. ول

 «.ت دارديار اهميت از مردم بسيحما يما برا يستاد يروهايحضور ن

 شهري مکهونقل  حملمشکل ناهماهنگي در 

از نمـاز مغـرب و   و پـس  صبح شش ساعت  ،ک و فشار جمعيت در ايستگاهياوقات پ

 :  ند ازا م که عبارتيرو هست هروب يبا مشکل ذات «منا»ستگاه يد گفت در ايالبته با .است عشا

ار يدور زدن بسـ عمـل  و  انـد  دان را گرفتهيمفضاي فروشان که نص   دستوجود  .4

 ؛کند شده است

بـه سـرعت   م که ياز زائران بخواه. بايد ها هجوم ناگهاني زائران براي رفتن به هتل .9

ت يازدحام جمعسبب  ليتعجن يچون ا ؛شوندناز مسجدالحرام خارج پس از اذان صبح، 

در حرم بماننـد   ،ستگاهيستادن در ص  ايا يبه جان بهتر است زائران يبنابرا ؛خواهد شد

از نمـاز  پـس  و عبـادت   د در اقامـه نمـاز  يل وقت و فوت شدن نماز را بايزه تعجيو انگ

تا زائـران مجبـور    ش بدهيميوقت تقسيم غذا را افزا ،ديگرسوي و از  ميصبح کاهش ده

 .دن به هتل نباشنديرس يل برايبه تعج

کـه بـه حـرم     يياند آنهيگو ميهم ونقل  حملبه خدمات »: ديگو مي ييغالمرضا رضا

نمـاز   يها ساعتاز پس ستگاه و يا ينها فقط در خروجيبه قصد نماز است و ا ،روند مي

ناگهـان بـه   هزار نفر  45تا  35حدود  ،از نمازپس ک و يند. در ساعت پيآ يستگاه ميابه 

 بـا ک يـ د در ساعت پيالبته با مسير برگشت.در رفت و چه مسير چه در  نديآ يمستگاه يا

 کرد. ييرا راهنمازائران  ،ها ني، با چيدن افراد و ماشيانسان يرويحضور ن

همـه زائـران بـه    کافي است.  يانسان يرويننبود  ما ديمشکل شدوضعيت، در اين 

پلـيس و نيروهـاي محلـي    زائـران،  نبـودن  کنند و با وجود آشنا  ميسمت درها حمله 

 .«رنديگ ميسخت 
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 يه و انـدونز يـ سـتگاه بـا ترک  يکـه ا  يدر باب علـ »گويد:  مي «حسين مظفر»در ادامه 

ـ  .ستين يزيقابل برنامه ر يبه آسان ،استمشترك   و هيـ ان ترکيـ م از حاجيتـوان  مـي  يول

ـ  .شـود الزم  يهمکار تا کمک بگيريم يعراق و اندونز ـ بادر منطقـه منـا هـم     يول د از ي

 .«کنند يد همکاريکمک بگيريم و آنها با يسعود يروهاين

م سـرعت  يبحث از تغيير شيفت و تغيير ظرفيت شد و اينکه موضـوع تنظـ   ،در ادامه

  .ريزي کرد اساس آن برنامه ار مهم است که بتوان بريبس

ون يروحـان »د: يـ گو مـي نـاجور نگـران اسـت،     هـاي  گيري صـحنه  فال  زاده که از شکل

و بـه   «همکـاري کننـد  ونقل  حمل يها هماهنگ کردن زائران و برنامهمورد د در يها با کاروان

 .گو داشته باشندو با زائران گفت ،مسکن و حمل و نقل که در مورد مشکالتآنها توجه داد 

چگـونگي کـم کـردن    از جمله: مطر  شد؛ ونقل  حملزمينه در گوناگوني  هاي بحث

هاي فراوان اعمال حـج و   ر ديگر که فقط حکايت از پيچيدگيايبسموارد تا  انبار مسافر

 مديريت آن در سرزمين وحي دارد.

حـدود   .وارد شـدم  4مـن از سـاعت   »گويـد:   مـي  يبوشهر ينيحس اهلل آيتدر ادامه 

ـ بايـد تعـداد ن   رو، . از ايندميبه هتل رس 3کساعت در راه بودم و ساعت ي  يانسـان  يروي

 د.نشوتا مسائل موجود کم  ن کرديمالزم را تأ

 انن مسـافر ياختالف ب، وجود «مشعر» همؤسسمسئول  «ياهلل قنبر حشمت»دکتر  يآقا

احسـاس   يراننـده خـارج   ،نکـه يضـمن ا  .دانـد  مـي سـاز   شدن را سـبب  در هنگام سوار

 نظم خود به خود شده بود.سبب ليالي  يندارد و حضور آقاچنداني ت يمسئول

قابل هاي  بروز مشکلد از يبا»د: يگو ميبحث  يبا جمع بند عسکر يقاض يآقاحاج 

زائـران  چراکـه   هسـتند؛ قابـل حـل   مسـائل  از ايـن  برخـي  بيني جلـوگيري کـرد و    پيش

مسئله اطـالع   ،کهشوند. ضمن اينخود را سوار  يد اتوبوس کشورهايگر بايد يکشورها

 يتوانند بخشـ  نگي ميون هم بدانند با راهنمايي و هماهيار مهم است و روحانيبس يرسان
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 يزيـ ر آن برنامـه  يد بر روياست که با يتيمسئله مسکن هم واقع از مشکل را حل کنند.

 «.تا مشکل کم شود کرد

شـود   است که در جلسه مطر  مـي  يديدر ايام تشريق موضوع جدونقل  حملبحث 

 :دهد که مرکز پزشکي توضيح مي رييس ،اضيدکتر ر يو در ادامه جلسه آقا

آنهـا  از  نفريازده  مارستان داشتيم کهيدر ب ينفر بستر 39در مکه  ،آخرين آمارمطابق 

ـ از دن يمارستان سعوديدر ب نفربه شدت بيمار بودند که از اين يازده نفر، چهار   ا رفتنـد ي

 يسـعود  مارسـتان ياز ب گر هميدنفر  34در مکه، يم. دادبرگشت ران يبه ارا نفر هفت و 

 ص شدند.يترخ مکه

ـ بوده و منفر  3مارستان مکه يدر بتاکنون ها  شکستگيبا تأس ،  فـوت   ين سـن يانگي

تعداد  43در سال  .کمتر است يتخصص هاي ، مراجعهيدر بخش تخصص .سال است 43

دهـد   مـي نشـان  و اسـت  نفر  935 يدر سال فعلکه  نفر بود 435ن روز يتا چن ها مراجعه

مراتـب   بـه مـاران  يجمع وضع سالمت ب دهند و سر ميپزشکان کار خود را خوب انجام 

 هاي گذشته است. از سالبهتر 

 استقرار در مشعر و منا

گـرفتن  بحث چگـونگي اسـتقرار در سـتاد مکـه و      ،يکي ديگر از مباحث اين جلسه

شـده،   يهـاي نقشـه بـردار    ها به لحاظ دادن نقشـه  هاي منا بوده که سعودي ن نقشهيخرآ

 شود. داريدروز از منطقه منا طول رند و براي آشنايي الزم است در يگ ميسخت 

ـ م هاي داريداساس  صورت گرفته است و بر يقيار دقيبس ينقشه بردار رونـد   ،يداني

 قابل توجه است.  ها  يسعود وسيله بهبرنامه ايام تشريق  يياجرا

بتواننـد  زائـران   در منطقـه  تا ر محل استقرار بعثه در منا مورد مذاکره قرار گرفتييتغ

 دا کنند.يآنجا حضور پ

هـا و   رسـاخت راه يزمسـائل  و  هانجام شداکنون  هممنا و مزدلفه از  هاي ن برنامهييتع
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هـا   نـه يدر عرفات همـه زم است. مانده انجام نشده  يباق ي. اما کارهاحل شده استها  پل

ط را نظافـت  يحجاج را قرار داده و محـ  هاي مهيخ ،سه روز گذشتهدر  است. ن شدهييتع

سـت کـه   ار مايـ در مزدلفـه منطقـه در اخت  وجود نـدارد.   ينگران ،ن بابتيند که از اا هکرد

ـ مـا در عرفـات ا   ينگران . بيشترينآن انجام شده است يکارها از  ين اسـت کـه بخشـ   ي

جاد کند. البته يمردم مشکل ا يخارج از منطقه قرار دارد که ممکن است براها  ييدستشو

 .  ميندار يان افراد مشکلاسک يدر عرفات برا

نـد و فقـط در مزدلفـه از    ا هجاده و پل را حـل کـرد  هاي مربوط به  ها مشکل سعودي

ند که کامال   مشخص اسـت کـه   ا هزد« فنسي»قسمت محل استقرار حجاج ما سيم توري 

 .خواهد بود يکامال  اختصاصبراي ما ند. و منطقه ا هنزد ن مقدار را هنوز فنسيبخشي از ا

 نکردند. يفکر جدها  محل تردد اتوبوس يبرا ،اما در منا

بحـث بسـيار   در نظـر مـن   هـا   ماجراي مديريت ميداني در ايام تشريق و تغيير رويـه 

بـا محـيط   چنـدان  که  يها و قضايا نيز براي هر کس ديگر اي بود و تطبيق صحنه پيچيده

 به شدت انتزاعي و ذهني است. ،آشنا نبوده

کـه   يبه کسان ست.ها ، موضوع دادن اجازه نماز جماعت در هتليکي ديگر از مسائل

ها نماز جماعت  در هتلدهند باجازه  ،خاص بروند هاي در ساعتارت يز ينخواهند برا

 است.تردد در شهر مکه مشکل ن امر يا يرا برگزار کنند و علت اجرا

در فرصـت   ،در مکه ،جمرات ميکه براي رشد به روحانيون توصيه در پايان جلسه، 

چه اينکه در منطقه مشعر و مزدلفـه بـه دليـل آسـفالت شـدن       ؛مناسب سنگ جمع کنند

 منطقه پيدا کردن سنگ بسيار مشکل است.

 ون نفر در حجيليم سه رحضو
ام يـ ت حرکـت زائـران در ا  يوضـع  يبرا ،ت اعزاميريمد يسازمانده يکارگاه آموزش

پرداخـت و   يبه سـخنران  يعربستان سعودر حج يوز ،ن کارگاهيق برگزار شد. در ايتشر
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ون يـ ليک ميون نفر اعالم کرد که يليرا سه م يان در موسم حج در سال جاريتعداد حاج

نفـر از  هـزار  ست و پنجـاه  يون و دويليک ميو هفتصد هزار نفر از خارج از عربستان و 

 داخل عربستان هستند.

 ،ميکنـ  يداخل عربستان نگاه مـ ه همه مسلمانان جهان در برابر مسلمان يبه سهم يوقت

ه اعمـال  يتمام جهان اسالم سـهم برابر  يونيليم 95حدودا  با جمعيت ک کشور يم ينيب يم

ـ تا چـه انـدازه ن   يرسعوديان غيتعداد حاج يتوان برا ينکه مينظر از ا صرف ؛حج دارد ز ي

 يعربسـتان سـعود   ميانتظـا  يرويکل ن ين فرماندهيجانش ،ن مراسميافزود. در اظرفيت 

ـ ن» :رو اشاره کرد و گفـت ين نيا يها ن برنامهيتر ز به مهمين عربسـتان بـه    ميانتظـا  يروي

حرکـت   ياحتمـال  هـاي  دارد و بـه مشـکل   تأکيـد ک طرفه ي يرهايت مسيت رعارضرو

 ،«مفصـل »ق تونـل  يانبوه حجاج از طر يها از جمله حرکت توده ،قيام تشريحجاج در ا

 ،ي، حرکت انبوه در ربع صـدق «الحضارم ةربه»در منطقه  ميتوته در معابر و اماکن عمويب

ت در روز دوازدهم از جمرات بـه منطقـه ششـه و حـرم و حرکـت      يحرکت موج جمع

  .«توجه دارد «ملک خالد»ابان يدر خ حجه ذيدوازدهم ها در روز  توده

افتتـا  شـده    يتر از همه طر  قطار مشاعر مقدس است کـه در سـال جـار    جالب

ــمعــاون وز نکــهيچــه ااســت؛  ــروژه ير شــهرداري  در  يمرکــز يهــا هــا و مســئول پ

قطـار   يها ستگاهيک ايکه نزد ييآنها ، به ويژهيحجاج خارج»د: يگو يمشاعر مقدس م

نکه يمشروط به ا ،ق استفاده کننديام تشريتوانند از قطار مشاعر در ا يم ،سکونت دارند

ـ از اپيش با وزارت حج  منظـور از   .بـه وجـود آمـده باشـد     يقبلـ  يام حـج همـاهنگ  ي

  يا قـه يحرکـت چنـد دق   يمـت بـرا  يار گـران ق يط بسيد بليخر ،ريمعاون وز يهماهنگ

 يشورا يو کشورها يفقط زائران سعود ،ن قطارياند که از ا قطار است که اعالم کرده

 هسـتند.  يکننـدگان اصـل   ها اسـتفاده توانند استفاده کنند که آن يفارس م جيخل يهمکار

هـزار   33معـادل   يال سـعود يـ ر 935 ،يا قـه ياستفاده چنـد دق  يط برايد بليخرمت يق
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 دالر است. 33يا تومان 

ضـرب   ،تواننـد از آن اسـتفاده کننـد    يکه مـ  يانين رقم را در جمع حاجيکه ا ميهنگا

که به زائران  يهر کدام از خدماتبراي  يا سهيها عجب ک يشود که سعود يمعلوم م ،ميکن

سـاختن  اي که صرف  همه هزينه ،ن سال اوليخواهند در هم يها م. آناند دوخته ،دهند يم

کمترين هر نفر در  ييجا هه جابيکراگذشته از اين، ک جا برگردد. ي ،اند قطار مشاعر کرده

 معـادل  ،يال سـعود يکمتر از ده ر ،يمنيو  ييقايفرآ يها رانندهو قراضه  يها ر با ونيمس

 ست.يتومان ن 4555

 ارت در مجلسيون حج و زيفراکس

از  يکـ يشـود،   مـي ارت در مجلس اعالم يون حج و زيل فراکسيکه خبر تشک ميهنگا

 ؛مـا افـزوده شـد    يبـر دردسـرها   يگـر يدردسر د»د: يگو يم ميران ارشد بعثه به آرايمد

ـ ا يبا اعضاد يبا ،حل مشکل يبرا ،ن به بعدياز اچراکه  ون هـم سـر و کلـه    ين فراکسـ ي

بعـد   ،ميگر نشـو يه و هزار خواهش ديحضور در حج، مطالبه سهم يتازه اگر مدع .ميبزن

 .«ده خواهد شديتازه همه مسائل به مجلس و صحن آن کش

جـاد  يمسـلمانان، ا  يهمبسـتگ  نظام در جهت يها تيو استفاده از همه ظرف ييشناسا

بعثه مقام معظم  هاي سياستت از يدر جهت حما يدولت يها ن نهادها و دستگاهيتعامل ب

و  =ات امـام راحـل  يـ ربط در جهت تحقق منو يذ هاي مجدانه از مقام يريگ ي، پيرهبر

حـج و  در مـورد   يا اهلل خامنـه  تيـ حضـرت آ  ،ن جهـان يامر مسـلم  يمانه ولير حکيتداب

ت شـأن و منزلـت در   يـ ت و رعايت امنياز در جهت تقوين مورد نين قوانيارت و تدويز

 يهـا  ون است. هنـوز افـق  ين فراکسيل ايگر اهداف تشکيداز  ،ارتيرفاه زائران حج و ز

وجوي  جستب و يدر تعقدر حال حاضر، ز يروشن نشده است و بعثه نن خبر چندان يا

 ون است.ين فراکسيل اياهداف تشک
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 ستاد مکهاز  داريد
اسـت  يدار از دفتـر امـداد و گمشـدگان کـه بـه ر     يبا د ،از ستاد مکهاميرالحاج  داريد

. تـا آنجـا کـه    يابد پايان ميظهر از  بعدپنج در ساعت  ،شود مياداره  «ايعبدالعظيم رضان»

در ا يکـردن رضـان   دايپاست.  ريشوخ طبع و فعال و خطر پذرضانيا فردي شناسم  ميمن 

دسـت   ،ن روزها در مکهياما امشغله بسياري که دارد، بسيار دشوار است. به علت ايران 

 ريـيس نه و مشـاور  يستاد امداد و گمشدگان در مکه و مد رييساو چراکه  ؛است يافتني

دهـد   مـي ح يکار گروه خود توضدر مورد حرارت هيجان و ا با يرضاناست.  سازمان حج

و شـهر مکـه بـه امـداد حجـاج      ها  کاروان در سطح اريامداد  9355امدادگر و  493» :که

ن يـ ن است کـه تـا ا  يد ات شبکه گسترده امداد رسانان ستايمحصول فعال ،مشغول هستند

 .«ران در شهر مکه وجود نداردياز ا يا چ فرد گمشدهيه ،ساعت

جدا شدن از خـانواده   ،مريآلزا بيماري ،يکم حواس ؛ستيب نيعجشدن در مکه،  گم

، در کنـار  و مشـابه  يتکـرار  هـاي  افهيب قيها و ترک لباس يکرنگي ،ر مکان و زمانييا تغي

از جمله عوامل  ،اندن از کاروان و گم کردن آدرسسو شدن چشمان و دور م و کم يريپ

 گم شدن زائران در مکه است.

ـ امـا پ  ،سـت يب نيگم شدن عج»د: يگو ميرسمي طور  بها يرضان د يـ دا نکـردن مـا با  ي

ـ  .يجـ »داسـتان   عسکر يقاض يآقاحاج  يوقت .«ب باشديعج ـ موبا« اس .يپ ـ ي ش يل را پ

ـ  .ديگو ميآن سخن نداشتن ن و ضرورت يار سنگينه بسيا از هزيرضان ،کشد مي دور  يول

ت داشـتن آن در  يـ شود که قابل ميو عمو يآن قدر عاد (اس .يپ .يج)که  يست زمانين

 ايام حج نيز چندان گران نباشد.  

کنـد   ميدراز  فقيه وليندة ينمارا به سمت دارد دستش که در  يميس يب يا گوشيرضان

بـه دوسـتانش در سـطح    « ديخسته نباشـ »ام يک پيخواهد که از همين جا  از ايشان ميو 

خسـته  »ابـالغ   ريـيس از  ،وان آبيـ ک لي يبدون دادن حت ،ين سادگيبه هم .شهر بدهد

 رد.يگ ميهمکاران خود  يبرا« دينباش
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حکايت از فعاليت بسـيار گسـترده همکـاران محتـرم و      ،اما ستادي که ما ديده بوديم

، داراي ستاد که آقـاي حبيبـي تنهاسـت    رييس .زحمتکش ستاد مکه سازمان حج را دارد

 است. يفعاليت بسيار قابل توجه گستره

امـا   .الت دارديک شهر تشکي يبه اندازه فرماندار ،يادهستاد مکه در هتل بزرگ دار

ک و نوسـاز  يار شـ يساختمان بسـ  .اند موقت بودن گرد هم آمده يالت براين تشکيهمه ا

از حجاج  يران و ستاد مکه و البته جمعيت ااريکه بعثه و سازمان حج و ز يدارهادهتل 

ران يـ م حـج ا يت برنامـه عظـ  يريمحـل مـد   ،آن هسـتند  يها طبقه يها اقتهم در ا يرانيا

 است. در مکه مياسال

 ترددي در ايام تشريقونقل  حمل

گذشته کـه   وآمد رفتل سيستم ي، مشعر و منا و تبددر مزدلفه وآمد رفتستم ير سييتغ

بسـيار   يتـردد ونقـل   حمـل ستم يبه س ،هاي روباز همراه کاروان بوده به صورت اتوبوس

ان يـ ک در ميـ ک مـرز عبـوري بسـيار بار   يـ  يروکردن حرکت مانند  ،ظري  و حساس

د ياما با ،خورد ميآن به چشم  يو طراوت و سرسبز ييبايز ،از هرسو ؛مزرعه برنج است

چـرا کـه بـه داخـل مزرعـه پـا گذاشـته و         ؛به خطا نرودتان يد تا پايبا دقت مواظب باش

 خواهد شد.  يگِلنکه پا به شدت يکم ا دست

ار يک و ورود حجم بسياز تراف يريجلوگ يکه عربستان برا يترددونقل  حملبرنامه 

ن صـورت حسـاس   يبـه همـ   ،کرده است ين و اتوبوس به مشعر و منا طراحيماش يباال

با خود را  هاي همه مجبورند برنامه ،ديشو ميستاد  يها اقوارد ات يوقت. از اين رو، است

 ،جديـد ونقـل   حملستم ين سيدر اچون  ؛ح دهنديتوضگوناگون  هاي نقشه ياز رودقت 

ر ييـ و هـر گونـه تغ  کنند  وآمد رفتن شده ييتع يرهايها مجبورند فقط از مس همه کاروان

 مشکل خواهد کرد. به شدت کار را  ،در برنامه يجزئ
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هـا،   يهـا و خروجـ   يورود ،عرفات و مشعر و مزدلفه ياز صحراگوناگون  هاي نقشه

بـا   وآمـد  رفـت ر يکامـل مسـ   ييانجام شده و مهم تر شناسا هاي يها، فنس کش يبند قطعه

کـار  بخش قابل تـوجهي از  و اند  ح شدهيو تشر يزير برنامه ،ستاد در ياريت بسيحساس

 شوراي بعثه در مکه توضيح داده شد. نخستين جلسهدر ها  ن واحديهر کدام از ا

 جديد صدور کارت حجاج تجربه

داسـتان   ،همـراه شـد   «يبانک ملـ » يگر که باز با يادآوري کم لطفيجالب دموارد از 

عکـس و شـماره   کـه داراي   ييشناسـا  هـاي  کـارت  حجاج بود؛ يصادره برا هاي کارت

ـ ند از اسـت توان مـي و بودند  يماندن ،استحکامو از نظر کاروان و آدرس هتل  بـه  ام حـج  ي

ع آنهـا  يده و توزيکان که همه آنها به موقع نرسياز جنس سل ييها کارت ؛بماننديادگاري 

 دارد.  تأکيدن کار ياجديد بودن  رباميرالحاج  ياما آقا .استافتاده  تأخيربه 

ن روزها ذهن همه اصحاب ستاد و سـازمان و بعثـه   يکه ا ميمه هاي از موضوع يکي

ـ اجتماع حجاج در شب مشـعر در   يماجرا ،مشغول کرده را به خود ه پـنج  ک محـدود ي

آيـا   د کرد؟يت چه باين جمعين است که با ايال اؤس .شود مياست که مفروش  يهکتار

 ي، مراسمت نشان ندهنديحساسها  يکه سعود يتوان به شرط ميدر اين اجتماع گسترده 

 و... .ر يجوشن کب يچون دعا ييدعابرنامه برگزاري  قرائت قرآن، اجرا کرد؟

قلـب عـالم    ،خانه کعبه»د: يگو ميشنوم که  ميکند،  ميمصاحبه اميرالحاج که  ميهنگا

ام يـ ن قلب خلقـت و ا يدور اه م بيار گسترده و عظياست بس يعمل ،خلقت است و حج

ن قطعـه از عـالم   يا متوجه ياست که همه هست ييروزها ،قيام تشريمعلوم و معدود در ا

ش يو خلـوت دل خـو   ييتوان در تنهـا  ميد و ارتباط با خداوند را يقت توحيحقاست و 

 .«آن پوشاند يهايا و مافيکه بتوان چشم از دنه شرط آنب ،مشاهده و درك کرد

اي از دريـاي شـيرين    جرعـه حتي توانيم  م و به آساني نمييستين نيافسوس که ما چن

  حقيقت حج را بنوشيم و سيراب شويم.



 ش(  ه 1431ق/   ه 1341)گزارش حج سال  166

 166/ ص31131/ شاخه 31-5-36/ تاريخ زاده نجف / مجري:31/ پرينتراييآ گيري صفحه غلط/ 13حج

 

 

 

 

 

 9389 حجه اول ذي ؛9831 آبانشانزدهم کشنبه ي
 4344 حجه اول ذييکشنبه 

 ش اقوامينما

 يهـا  نياز اقـوام و سـرزم  اسـت کـه   متفـاوت   يها اننساز ا يبيش عجينما ،ام حجيا

منـان  مؤ نبض وجود همـه روزها، ن يدر ااند.  براي هدفي مشترك گرد هم آمدهگوناگون 

شـان  يآن تعداد کـه برا گوناگون  يها نياز سرزم ،ن خاطريبه هم .زند ينه ميدر مکه و مد

 رسـانند تـا سـر بـر آسـتان خانـه       يخود را به مکه م ،شود يامکان آمدن به حج فراهم م

 .کنند ياعالم بندگو ند يدوست بسا

 يشتر از کشـورهاي يگر معطوف کردم و بيد يها نيان سرزميام را به حاج امروز توجه

 .سمينو يم ،اند دا نکردهيآنها در بعثه حضور پ هاي که مقام

 حضور زائران کاهشمنا و  يها برج پروژه

 .را نـدارد « يخـوک  يآنفوالنزا»مشهور  يماريا همان بي« يريخنز»حج امسال مشکل 

ـ از حاج يار محدوديتعداد بس ، تنهاشد سال گذشتهکه سبب  يوحشتناک يماريب ان بـه  ي

وجـود نـدارد، دولـت عربسـتان بـا      ن مشـکل  يااينکه اما امسال با  .اهلل روند تيارت بيز

رش حجـاج را بـه   يپـذ  يهـا  تيمنـا بـاز محـدود    در منطقهگوناگون  يسازها و ساخت

 گر اعمال کرد.يد يا گونه
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و  يلومتر است که بـه تـازگ  يک 44به طول  «قطار مشاعر»پروژه  ،ها ن پروژهياز ا يکي

سـوي  از اسـت.  استفاده قابل  يهمکار يشورا يعراب کشورهااها و  يسعود يفقط برا

بـه علـت انجـام     ،چادر در منا در نظـر گرفتـه شـده بـود     ييبرپا يکه برا ييفضا ،گريد

د يسـع »افتـه اسـت.   يدرصـد کـاهش    45 ،ساخت و سـاز در امـاکن مقـدس    يها پروژه

 د:يگو يجده م «اتاق تجارت و صنعت»ته حج در يکم رييس ،«يشيالقر

ه حج ضيبه انجام فر ينفر زائر خارجون و هفتصد و پنجاه هزار يليک ميامسال تنها »

درصـد   45 ،چادرهـا در نظـر گرفتـه شـده     ييبرپـا  يبـرا که  يا محوطهزيرا  ؛پردازند يم

اجرا کند کـه مـورد    يخود را در مناطق يها د پروژهياست و وزارت حج نبا افتهيکاهش 

 «.استاستفاده زائران 

ع چادرهـا را بـا   يـ هسـتند کـه گسـترش توز    ييها از جمله پروژه ،منا يها پروژه برج

 .اند مواجه ساخته يجد هاي تيمحدود

 مسلمانان پاکستان يبر زخم گرسنگ ميمره

، روحـاني  «ين نقـو يد افتخار حسيعالمه س» يها به سرپرست يگروه پانصد نفره پاکستان

مقـام  بعثـه   ريـيس با زدگان پاکستان  ليران به سياز اهتمام ا يگزار به قصد سپاسپاکستاني 

االسـالم   حجتن، يديسديدار ن يدر اديدار کردند. عسکر  يقاض يآقاحاج معظم رهبري، 

ل يسـ  حادثـه از  يمقـام معظـم رهبـر   دار شدن خـاطر   حهيبر جر عسکر يقاض والمسلمين

 .شـود  يآور مـ اديـ شان به مردم پاکسـتان را  يد ايو عالقه شدتوجه کند و  يم تأکيدپاکستان 

انسـان   يهـا  ژه حضـرت آقـا، از کمـک   يوتوجه از  يگزار ز با سپاسين نيد افتخار حسيس

اگـر توجـه رهبـر معظـم     »د: يـ گو يم ،يزدگان پاکستان ليران به سيدوستانه دولت و مردم ا

ـ ا مياسـال  يران، مراجع بزرگوار و دولت و مردم و جمهـور يا ميانقالب اسال  ،ران نبـود ي

 «.شدند يرو م به رو يشتريب يمردم پاکستان با تلفات جان ،قطع طور به

 يانـدک مشکالت آنهـا  ممکن است  ،زدگان ليان به سيحاج يهزار قربان 454 با طر  اهداي
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منانـه و انسـان دوسـتانه اسـت تـا      ؤن برنامه ميا ياجرادر پي ابد و بعثه و سازمان حج يکاهش 

 مسلمانان پاکستان باشد. يبر زخم گرسنگ ميمره يقربان يها ن گوشتيد ارسال ايشا

 نديآ يها به حج م روس
 در حـج دارد کـه  ت مسـلمان  يـ ون نفـر جمع يليم 95ش از ينک بيه هم ايکشور روس

 اند. آمدهالحرام  اهلل تيارت بيبه زاز آنها هزار نفر  95 ،امسال

ـ » :اعالم کرد که ،هيروس يها يمفت يشوراها يالملل نياداره ب رييس هـزار   95ش از يب

زائـر از   يهـا  رونـد. گـروه   يبه عربستان مـ  ينيو زم ييهوا يق مرزهايزائر روس از طر

ارت يـ ما و اتوبوس به قصد زين از منطقه داغستان با هواپيه و همچنيروس «رستانيباشق»

 .«اند عربستان شده ياهلل الحرام راه تيب

 ،آن يتــيامن يروهــايت دارد کــه دولــت عربســتان و نيــحکا يگــريد يهــا گــزارش

برخـي  عه يان شيه حاجيعل يشتريرا با شدت بو استخبارات  يد جاسوسيجد يها روش

کنتـرل   نـه  بـه بهـا   کايآمراالت متحده ياچراکه  ؛اند کرده يلبنان سازماندهمانند  ،کشورها

، و تنـدرو مـرتبط بـا القاعـده     يسـلف  يهـا  و گـروه  يعيش يها ا گروهياهلل لبنان و  حزب

 ين مـال يمأو منابع ت يمعنو يها حجاج را کنترل کرده است تا بتواند به حلقه هاي مکالمه

ه يـ زنان حاج يها از شنود تماس ،رين مسيتر شود و در ا کيام حج نزديها در ا ن گروهيا

توجـه   يهـا  کـانون ترين  اصلياز  يکي يرانيان ايحاج ،انين ميکنند و در ا يز امتناع نمين

و شـمال   يمغرب عرب يان کشورهايحاج چنين . همعربستان هستند يتيامن يها سيسرو

ويـژه  بـه   ،دارنـد  يو پاکسـتان  يکه اصالت عرب ييو اروپا ييکايآمراتباع  ،قايو شرق آفر

 ن حلقه توجه قرار دارند.يون در ايجوانان و روحان

 نديآ يران ميها از ا افغان
ــه کشــورهاي مجــاور  ،هــا افغــان يپناهنــدگ ــدر جرب ــاگون  يهــا ان جنــگي و گون

 اتفاق افتاده است.و فقر  ياقتصاد يها ينابرابر
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تـن از   4335از اعـزام   «کـوثر « مـي اد عليـ مسـئول بن  ،«ينيحسـ  يد ظهوريد وحيس»

نفـر از   4335ن يـ دهـد و ا  يخبـر مـ   يران به عربستان سـعود ياکشور ق يها از طر افغان

ران يبـه مـد   مياسـال  يجمهـور  ران هستند که با نظارت وزارت کشوريم ايمق يها افغان

مشـهد  »و  «يشـهر ر »و  «نيورامـ »از  ييها شوند و با کاروان يم يحج معرف يها کاروان

 شوند. يبه عربستان اعزام م« مقدس

 نديآ يت ميها با محدود يمصر

و روابـط  ت يـ ون نفـر جمع يليش از هفتاد ميان با وجود داشتن بيمصر ،ن حاليدر ع

فرسـتند و البتـه    ينفر را بـه حـج مـ    35555هرساله تنها  ،ار خوب با دولت عربستانيبس

سـم  يوزارت تور هـاي  اين، مقامده است. با وجود ينفر رس 45555ه به ين سهميا ،امسال

پنج سال گذشـته بـه حـج     يکه ط يانيد از تکرار سفر حاجياند که با دهيجه رسين نتيبه ا

، در حـال  اند به حج رفته (9553) که از سال يانيحاجرو،  کنند. از اين يريجلوگ ،اند رفته

 ند.يايتوانند به حج ب ينمحاضر 

 «رالئونيس»ران در يکارگاه ا

تـه حـج   يکم يرالئون بـا همکـار  يران در سـ يا يفرهنگ يزنيز رايقا نيآفر يدر آن سو

م و مناسک حـج  يبا مفاه يکارگاه آشناساز»ح يتشر يبرا يچند کارگاه آموزش ،رالئونيس

 کرد.برگزار « يميابراه

، اخالص، يخود آمادگبه مواردي چون: از ضرورت آموزش،  «يمحمدرضا قزلسفل»

 کند. اشاره مياد گرفتن مناسک حج، حالل کردن مال... ي

بـه شـر  و    «تـاون يفر» يامـام جمعـه مرکـز    ،«الهيبحان سـ يخ تيش» ،«م کامارايابراه»

ن صـفا  يب يطواف، سعح واجبات عمره تمتع، احرام، طواف و نماز يح اعمال، تشريتوض

ت عرفـات،  ين واجبات حج تمتع، احرام وقوف در عرفات، اهميو همچن ريو مروه، تقص
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ـ    ،اعمال وقوف در عرفات، وقوف در مشعر الحـرام  ، سـنگ زدن بـه   افـرود آمـدن در من

 دن سر و ... پرداختند.يو تراش يقربان ،جمره، حکمت سنگ زدن

 هم آمدند يان ترك آلمانيحاج
شـتابند و   يارت خانه خدا بـه عربسـتان مـ   يز يبرا ياريزائران بس ،اروپا ازهمه ساله 

رد و غلبه مسـلمانان  ها را در خود دا از ترك ياريت بسيکه جمع ،آلمانزائران از ن بار يا

کاروان زائران حـج  نخستين ند و يآ يترك به عربستان م يها با کاروان ،ستها آن با ترك

ـ ايوابسـته بـه سـازمان د    مياسـال  ـ  يترک هيبا همت اتحاد ،از کشور آلمان ه از يـ ت ترکن

 آلمان به عربستان آمدند.« دوسلد روف»فرودگاه 

زائر از آلمان عازم حج خواهند شد که سـه کارشـناس    3543ش از يبامسال حج در 

خواهنـد   يها را همراهـ ، آنآلمان مياسالـ  يه ترکياتحاد يو پنج نفر از اعضا ينيامور د

کند که به اسـتناد   ياعالم م «نيبرل»که سفارت عربستان در  يآماراين طبق کرد. با وجود 

، تعـداد  اسـت  ن سـفارتخانه يا ياز سو يمسلمانان آلمان يصادر شده برا يزاهايتعداد و

بحـران  زيرا  دارد؛ يريگ کاهش چشم ،در حج امسال نسبت به سال گذشته يزائران آلمان

در حـج   يکاهش تعداد زائران آلمـان سبب ش تعداد فقرا در آلمان، يدر اروپا و افزا يمال

 شده است. يسال جار

 حج زنان بدون همراه
د يـ زن نباگويند که  ميدانند و  يکردن زنان در فروشگاه را حرام م کار يوهاب يعلما

ـ آ»کـه نظـر    يدرحال .وار مذکر استيچون د ؛وار بخوابديکنار د  نـده ينما ،«ياهلل مهـر  تي

ـ اگـر زن از امن ن است که يچن ،«تيکو»عه در يعظام شمراجع  نـان داشـته   يت خـود اطم ي

 عازم حج شود.  ،ند بدون همراه محرمتوا يم ،باشد

 يحراست از زنان وجود دارد که متشکل از تعـداد  يبرا يکادر ،ها کاروان امروزه در

حـج برونـد.   بـه  هـا   کـاروان  ن گونـه يتوانند با ا يزن مورد اعتماد کاروان است و زنان م
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ا مجـرد بـدون   يـ هل عه، حج زن متأيتمام مراجع شکه د يگو يمت يمراجع در کو ندهينما

 يداللـت بـر نفـ    يهمگـ  :بيت اهلهاي  روايت ،نکهيتر ا دانند و مهم يهمراه را مجاز م

 بطالن حج زن بدون همراه دارد. يادعا

کنند که مناسـبات   يم تأکيدوگوها  در گفتهمواره ران سازمان حج يآنکه مدبا وجود 

هـا در   يهـا کمتـر شـده تـا سـعود      يريـ گ با عربستان برقرار است و سخت يار خوبيبس

گـوش آنهـا بـدهکار    بـه ظـاهر   امـا   ،رنـد يقـرار گ  يو اخالقـ  يرفتار يمعرض شرمندگ

مکه کـه در جـده بـه     نکه زائران عازميچه ا ؛ستين ياسيفائقه س هاي ها و احترام رفتعا

رانـه  يگ سخت يها يبازرس .مانند يمدر انتظار ها در فرودگاه جده  ساعت ،اند ن نشستهيزم

ـ يشـده تـا زائـران ا   سـبب  ،  هـا  ير ناهماهنگيو سا ينگار و اسکن چشم، انگشت از  يران

هـم   يموران سعودأو مسرگردان باشند شب در فرودگاه  هاي مهيساعت هشت شب تا ن

 ها ندهند.به آن يپاسخ

ـ   ياتوبوس و ناهمـاهنگ کمبود ل يبه دل ،گريدسوي از  حرکـت   ،ييجـا  هدر کـار جاب

تـر دردسـر    و زائـران مسـن  شـود   يمانجام  يبه سخت ،زائران از بندر جده به مکه مکرمه

ـ ياسـت کـه زائـران ا    يدر حـال کننـد و ايـن    مـي را تحمل  ياريبس ن و يتـر  مـنظم  ،يران

 ام حج هستند.يائران ان زيآزارتر کم

 نديايب ها پنجاه تن از مقام

درباره  ياريبسهاي  سؤالست و ي  آمدن هنرمندان به حج چندان معلوم نيتکلهنوز 

صـورت گرفتـه    «ينيد محمد حسـ يس»دکتر  ،ر ارشادياز وز ين گروه از زائران احتماليا

ايـن،  کنـد. بـا وجـود     يم تأکيدن راه ير ارشاد هم بر اقدام وزارت ارشاد در ايو وزاست 

حضور در حج دعـوت کـرده    يبرا يرانيا هاي امهم از پنجاه تن از مق يعربستان سعود

ن يـ در او اسـت   مياسـال  يحج جمهور هين دعوت عربستان مازاد بر سهميالبته ا .است

 .آورند  ميجا  ده روز اول حج را بهمدت ظرف  ها ، مقامسفر



 ش(  ه 1431ق/   ه 1341)گزارش حج سال  171

 172/ ص31131/ شاخه 31-5-36/ تاريخ زاده نجف / مجري:31/ پرينتراييآ گيري صفحه غلط/ 13حج

 نيفلسط ياشغال يها نيان سرزميحاج

ان بتواننـد  يـ که حاجآن ، بدوننديآ يبه حج م ين اشغاليزائر از سرزم يهر ساله تعداد

ارت حـج در سـه   يدور، دوره ز يها نکه از گذشتهيچه ا ؛بروند «المقدس تيب»ارت يبه ز

ارت ياهلل الحرام، ز تيارت بيزکه عبارت بودند از گرفت  يم مسجد بزرگ اسالم صورت

ــول اهلل مســجدالنبي ــر رس ــس از آن يدر مد 9و قب ــه و پ ــزن در  يارت مسجداالقصــي

دشـمنان  بـه دسـت   ن يفلسـط  يها نيسرزم يرسمبا اشغال اما  ن.يدر فلسط المقدس بيت

ـ مشـکالت  و  قطع شد المقدس بيتسفر به م.  4234در سال  يستيونيصه  يبـرا  يفراوان

کـه   يا بـه گونـه   ؛آمـد  يبه وجود م ،خارج شوند ين اشغاليکه بخواهند از فلسط يکسان

 وجود نداشت.آنها  يبرادوباره امکان برگشت 

مسلمان ساکن منـاطق   ينينفره از زائران فلسط 4355گروه نخستين  ،يط فعليدر شرا

جـا بـا   شـوند تـا از آن   يمـ  «اردن»تخـت  يپا «امـان » يراه ،دستگاه اتوبوس 45با  ،ياشغال

ـ ن ينين گروه از حجاج فلسطيدوم .نديايما و اتوبوس به عربستان بيهواپ  يا ز بـه فاصـله  ي

 شوند. يوارد اردن مکوتاه 

تـدارك   ينياسـتقبال از زائـران فلسـط    يبـرا را  يا ژهيـ و برنامـه  ،قاف اردنوزارت او

ن يتـر  مظلـوم شـک، از   بـي نفـر بـوده کـه     3955 يمجموع زائران منـاطق اشـغال   .نديب يم

 مسلمانان هستند.

 دار با هنرمندانيد

 ،انـد  هنرمندان که به حج آمدهطيفي از جماعت  ،برنامه اين بود که غروب قرار است

بسـياري  دانستم اين جلسـه حواشـي    مياما  .به بعثه بيايند. حوصله هيچ کاري را نداشتم

 شوم. ميراضي ن ميهاي رس با گزارش ،بايد داشته باشد که اگر امروز نروم

شـود،   مـي سالن اجتماعات بسيار بزرگي که به آساني پر نو با زحمت به طبقه پايين 
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انـد   ختـه يآماز تلويزيون را در هم گوناگون  داننمايندگان مجلس و هنرمنرفتم. به ظاهر 

تر شناسي خوانـده و بيشـ   زاده که جامعه آقاي قاضي رسد. مييک کاروان که تعداد آنها به 

. تـا قرائـت قـرآن    آنهاسـت روحاني کاروان  ،دارد هايي در حوزه انديشه سياسي مکتوب

آيد و پس از تعارف و خـوش آمـدگويي    ميبه ميان جمع  فقيه ولينده ينما ،شود ميآغاز 

 نشيند. ميدر ردي  اول 

. هرچـه باشـد   است همراه بودههايي  سؤالو ها  تا اينجا آمدن هنرمندان البته با حاشيه

ثير ، تـأ اي و در عـين حـال   نتيجه اين خواهد بود کـه عرصـه تبليغـي و فرصـت رسـانه     

 باالست.خواه ناخواه بسياري از اين هنرمندان اجتماعي 

تـر   تـر و فکـري   ثيرگذاري متوجه عناصر عميـق أت اي امروز ا تأس ، در دنياي رسانهب

اي انساني را  محدود خود را دارند. اما دنياي رسانه خاص و هاي عرصهآنها بلکه  ،نيست

دنيـاي رسـانه و   خود او هم چندان باور ندارد که چنان باشـد.  که  درحاليکند،  ميبزرگ 

اما وقتي در يـک   .هستند کمتر از نقش خود آگاهها  است که پازلبازي پازلي مانند فيلم، 

فرهنگـي از وارسـتگي    هـاي  نـاخواه اگـر ايـن پـازل     ،خواه ،گيرند ميکاراکتر پازلي قرار 

 ،عناصر هدف در عرصـه اجتمـاع و رسـانه    ،شخصي و اخالقي بيشتري برخوردار باشند

 عناصر سالم تري خواهند بود. 

از پس سـ . تمـام کـرد  را و سـخن  ار گزارشـي ارائـه داد   بـه اختصـ  زاده  آقاي قاضـي 

 دعوت شد.براي اظهار نظر  ،«هوشنگ توکلي»

هـايش از پروردگـار بـه خـاطر      صحبت ه است در ابتدايسال 44که هوشنگ توکلي 

 گويد: حضور در مکه تشکر مي کند. سپس مي

ريت بنيـاد  سوي مديکه در اين سفر باشم. بار اول از شد سه بار با من تماس گرفته »

و سـومين بـار از    ؛معاونت سينمايي ارشاد که بـه دلـم نچسـبيد   سوي  بار دوم از فارابي؛

 اين پذيرش صـورت گرفـت   ،دعوت شدم. در روز آخر جمهور رييسدفتر  رييسسوي 
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کنم. همـه   مي يرا بازمرحوم دوالبي  ، نقشمن در فيلم در اين مکان حضور پيدا کنم. تا

 دوالبي بود که به مرحله حج و تجربه حج رسيدم. هاي مرحوم ذهنم در تجربه

 کنم. ميبعثه تشکر ن رييسو از رياست سازمان و گزارم  سپاسخداوند از فقط 

( 4434ر سـال  يـ )نخست وز «منصور يحسنعل»نسل قديمم. در ماجراي ترور  من از

خـرداد فعـال    43در  شـناختم.  مـي را  «صفار هرندي»و  «محمد بخارايي»حضور داشتم. 

 د.برسودم. با انقالب و اسالم غريبه نبودم و آرزو داشتم که اسالم به پيروزي ب

ـ اايـن،  با وجود  يولنيداختيم. ادعيه را به راه  ، نهضت ترجمةما در اين سي سال ن ي

 هـاي  فارسي ضعي  انسان را منقلب کرد. آيـا تعـاري  از اليـه   هاي  کلمهن يدعاها با هم

سـال پـيش    455کند يا خير؟ بـراي   ميامروز را کفايت  ،دعا و طواف با تعاري  گذشته

 «.ميمان ماند گذشته يها ييما در داناولي امروز نه. ما جواب داريم اما کار نکرديم.  ،بود

گريـه و  بغـض و  با  ،س و تئاتر استيونويد سناريکه از اسات «زينعلي زاده»آقاي  ،در ادامه

 هـاي  اي از هنرنمايي بيانگر صحنههيجاني او نيز سخنان کرد. به سخنراني ني بسيار شروع أبا ت

عاشـق بگـو    تواند. بـه  ميعقل ورزد، ن ،به عاشق بگو در کار عشق»اوست؛ شيدايي و عشق: 

 «.، عين همان عقل استگويند عشق تواند. عاشقان مي مين در کار عشق انصاف بورزد،

ئـاتري کـه در طـر     ؛ تتئاتري هنرمندانه و هوشمندانه بـود اجراي سخنراني او بيشتر 

 عمل هاجر و اسماعيل بسيار اثرگذار بود. تئاتر

سفر حج به دعوت  ،کند و از اينکه ميتمنا ياد عنوان  به از حج «حسن جوهرچي»اما 

 ، خدا را شاکر است.شود ميسالي با موهاي سفيد شده پذيرفته  براي او در ميان

خود را گرفتـار ايـن تسلسـل    بيند و  ميحج را بيشتر از منظر سماع  «مشايخي»خانم 

 ضـامن »گويـد:   کند و مي مي نشيند، تصور يي به شاهي مقابل ميجا گداعاشقانه که در اين

بين دنيا و آخرت، بين صفاي دنيا و مـروه  من  !خدايا من در برابر خداوند ابراهيم است.

در و نم يبنشـ کنم. براي دنيا تالش کنم و در مروه بـه آسـايش آخرتـي     يآخرت هروله م
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 .«ام من به رسم قدما چند تار مو بريده ام و به رسم تقصير به امانت گذاشته ،آخر

 ،هـا  بچـه  يکـودك و آشـنا   مجري برنامه ،«خاله نرگس»معروف به « آل ايوب»خانم 

 دهد: زيبايي تغيير ميفضاي جلسه را با شعرهاي بسيار 

  دسددتنش آ د ددد رددرا بدده سددرا مدد   ا

 

  دسدتنش  آبنتد که از کادا بده کادا مد     

 سدش ي      اه عشق مد کده  ددو   بعدد    

 

  دسددتنش آ   عددا مددار يددعننددش يب آمدد 

 رک بده مده ه گفدش   يد ا که  اهف غيب آسا  

 

  دسددتنش آبددا     رددرد کددن کدده   ا مدد 

ها و اقشار متخصص در   ياز ط يگوي اختصاصي با بعضو بر گفت فقيه ولينده ينما 

هنرمنـدان را بـه صـورت اختصاصـي خـود      که دعـوت از  گويد  مي ،دارد تأکيدام حج يا

 است. پيشنهاد کرده

برخي در مورد سفر ايـن کـاروان گلـه    هاي  طعنه و کنايهاز  عسکرآقاي قاضي حاج 

ـ دليل اين اقـدام بسـيار زيبـا    عنوان  به آنهاو احساس لطي  ها  کرد و از اشک اد کـرد و  ي

را تصوير و تبيـين  ها  لطافت هنرمندان بايد به حج و زيارت بيت اهلل بيايند تا اين»گفت: 

معناي  و قصد خدا کردنحج حج تمرين عبوديت و تمرين مناسک زندگي است.  کنند.

 «.لي آن رستگاري استاص

ايجاد شـود تـا بتوانـد از    ظرفيت در انسان هنگامي که  4.«اذاَاردتَاحلجَف ردَقلبك»

ارت خانـه  يـ خود را بـه ز گاه  آن ،اي پاك کند استفاده و دل را از هر کينه ها اين برکت

 .«رساند ميخدا 
  

                                         
 «.است 7ث از اما  صادقيحد. »13، باب 32عه، صي. مصباح الشر1
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 9389 حجه ذي موس ؛9831آبان هيجدهم شنبه  سه
 4344حجه  وم ذيسشنبه  سه

 سنت اهلهمايش  يبرگزار

از حجـاج   ياريشـود. جمـع بسـ    يش حجاج اهل تسنن در مکه برگزار ميامروز هما

 يهـا  شـده از کـاروان   ييشناسـا  يها کاروانبيشتر  .اند به بعثه آمدهگوناگون  يها کاروان

بودنـد.   «بلوچستان»و  «کردستان» يها ن کاروانيران و همچنين شمال اينش مناطق ترکمن

و  ژهيـ و يهـا  برنامهبا  هستند، سنت اهل ياحکام و قواعد شرعمبتني بر که ها  کاروان نيا

کـه اداره   «السـالم عطـاران  حجت ا» .دنشو ياداره م ير نظر بعثه مقام معظم رهبريزالبته 

 گويد: ميسنت  هاي اهل درباره گروه ،را در بعثه بر عهده دارد سنت اهلامور 

هاي  نامي ثبت يوقت ؛ چونبيني نيست به هيچ وجه قابل پيش سنت اهلتعداد حجاج »

نـام شـده    ثبـت  سنت اهلاز چه تعداد که شود  ميمشخص تازه  ،کنند ميمراجعه آن سال 

و  9در کنار حـرم رسـول خـدا   ها  ترين ساختمان نزديک ،است. همه ساله و البته امسال

پياده  ،بدون سوار شدن به اتوبوس ،سنت اهلاست و  سنت اهلت اهلل الحرام در اختيار يب

 آيند. روند و مي مي مسجدالحرامتا 

ـ   ـ  که ديروز مريض دستگاهش بودمـ دکتر رياض   بسـيار متفـاوت و    يامروز بـا تيپ

 .گرداند يمتسبيح  ،شيک به سمينار آمده است و کنار دستم نشسته

 اي شد براي سخنراني مولوي اسحاق مدني. عطاران سخنان را به مجري واگذار کرد و اين مقدمه
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افتـاده و البتـه    جا متواضع و سياستمداري ه وشصت سالمردي مولوي اسحاق مدني 

ي در جمهـور  ريـيس و هـم مشـاور    سنت اهل يشوراي افتا رييسهم  است؛شغله  چند

ترين  گويد و اصلي ميسخن  ميگسترده امت اسالهاي  مشکل. او از است سنت اهلامور 

 داند. مي يهمبستگ آن را تفرقه و نبودعامل 

صـندلي عقـب بـه    بـه سـرعت از   ، دکتر رياض الملل بينبا آمدن دکتر باقري معاون 

 شتابد. ميردي  جلو 

شـيعه و سـني   بين مسائل اختالفي ما اختالف  بيشتر» :گويد ميي اسحاق مدني مولو

 بـراي نمونـه،   ن فـرق اهـل تسـنن هـم باشـد.      يبلکه ممکن است اختالف نظر ب ،نيست

عه در همـان  يممکـن اسـت شـ    ،اختالف نظـر دارد  ياگر يک حنفي با شيعه در موضوع

اگـر خـوني از بـدن    همچنـين   .بر عکسو داشته باشد مسئله با يک شافعي وحدت نظر 

ولـي شـافعي    ،دانـد  مـي ولي حنفي باطل  ،داند ميشيعه وضو را باطل ن ،کسي خارج شد

بسياري از علماي اهـل تسـنن بـا شـيعه      ،طالق ثالثههمچون: داند و مسائلي  ميصحيح 

 .«وحدت نظر دارند

و  ها دانسـته و اخـتالف   مولوي اسحاق مدني عنصر اختالف را معلول جهل در تلقي

تجربـه ثابـت    ،. در حالي کهداند مي تسنن و يا شيعهدعوا را در خدمت دشمنان اسالم و 

ديگر شيعه  ،شود. وقتي اسالم تضعي  شده ميتقويت هيچ مذهبي نسبب کرده اختالف 

 و سني معنايي ندارد.

را جريان تاريخ نگـاري بنـي اميـه و بنـي عبـاس      نظر اسحاق مدني موافقم که بايد با اين 

عبـارت:  عه يو شـ  يسن يها همه فرقه :بيت اهلمورد  درمورد مطالعه قرار داد. براي نمونه، 

«َ ل   دارند.را قبول  4«آ:َابراهيمَانكَْحيدَجميدَآ:َحممدَكامَصليتَعيلَحممدَوَعيلَعيلَا لل همَص 

انـد   يمـدع آنهـا   ؛نـدارد  ياساسهيچ دهند که  ميبه شيعه  ييها نسبتهمچنين برخي 
                                         

 .365، صرحيحة العک نه؛ 361، ص1ن، جيحيالصح ي. المستدرک عل1
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 امـا  داخل خانـه تفـاوت دارد   يمخف يبا قرآنها ،مدارس و مساجدموجود در ، يها قرآن

 ندارد. يتفاوتهم با هم نقطه ادعا نادرست است؛ زيرا حتي يک ن يا

بزرگـان   ؟!انـد  بزرگان ما در گذشته چه کرده» د:يگو يدر ادامه م يق مدنااسح يمولو

در لشکر همديگر قـرار  و ص  در يک ولي براي وحدت اسالم  ،ما اختالف نظر داشتند

را بـازي   ينقـش متفـاوت   مـا اما چرا  ،گرفتند. آنها در زمان خود با هم وحدت داشتند مي

 «.کنيم. راه آنها وحدت بوده است مي

بسـيار  عقالنيـت او در درك حقـايق    .آورد مـي سخنان اسحاق مدني همه را به وجد 

 اقناع کننده است.  

 ،در جايگـاه و رونـد   مـي بـه جايگـاه   اني براي ايـراد سـخنر   عسکرآقاي قاضي حاج 

درود ب جـ منتو صحابه  :بيت دهند. او به اهل به خرج مي سنت اهلصميميتي ويژه با 

 .کند گزاري مي از سخنان اسحاق مدني سپاس ها فرستد و با ساير تعارف مي

امـام  گويـد: کـه    سـخن مـي  از زيبايي اسالم  ،عسکرقاضي  االسالم والمسلمين حجت

وقتي هم قرآن به حدي جاذبه دارد که دشمنان و مشرکان سرسخت » :ديفرما مي 7رضا

گونـاگون   هـاي  اسالم در حوزه بحث«. کردند مياسالم اختيار  ،شنيدند ميصوت قرآن را 

خيـزم و در   مـي . از کنـاره جايگـاه بر  اند ، هرکدام بسيار زيبا و انجام شدنيزندگي بشري

ـ . سالن بسيار بزرگي است. انبوه جمعميزنمدور اند  يت بسياري که آمدهميان جمع ت از ي

در نشسـت   يفياز هر ط يو اجتماع ينيو د ميعل يها تيگرفته تا شخص يان عاديحاج

 حضور دارند.

 : گويد ميدو قشر خطرناك سخن وجود در ادامه از رالحاج يام

ن سـبب  يکننـد و بـا تـوه    ين مـ يعه تـوه يکه به مقدسات اهل تسنن و ش يگروه .4

بو اَّليـ  يَـَُعوَن } د:يفرما يه قرآن مک چنان ؛کنند ن را بازيگران راه توهيشوند که د يم ال تسِّ

حرمـت  و شکسته شـدن  توهين به مقدسات سبب شما با فحش دادن نبايد ؛ {ِِ  ُدون اهلل
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 4يد؛مقدسات شو

کـه  گذاري در مسـاجد   کنند. بمب ميخيانت  گيرند و ميافراطي که پول  يعناصر .9

کـه در عـراق و زاهـدان     هايي تيجنا ؛ مانندکنند جاي آنها در بهشت است ميفکر البته 

 اتفاق افتاده است.

هم در افغانستان با نيروهاي هوايي و زمينـي خـود سـبب مـرگ بسـياري از       کايآمر

 } يعه نيسـتند: ن که شيغزه و فلسطشود. مردم  ها مي انسان
َ
ََ إِنا فِْرَعـْوَن َعـِف ِ  اْْل  ْنِض َو َجَعـ

ْهلَهل ِشَيعلً 
َ
 9؛{أ

ـ و نبا برابر اينها بايستيم و بايد آگاهانه دراند  دشمنان اسالم از اسالم سيلي خورده د ي

 م.ي  کنيدر برابر دشمنان اسالم خود را با اختالف تضع

اينجانـب تمـام   » نويسـد:  ميپادشاه عربستان  «ملک خالد»اي به  نامه در =امام خميني

 «.دانم ميمسلمين را در اختالف و نفاق بين آنها  هاي و بدبختيها  گرفتاري

بسـياري از مسـائل بيشـتر از    مـا در   ، امـور مشـترك  را کنار بگـذاريم  ها اگر اختالف

 و پيشوايان را همه قبول داريم. 9مبروند واحد، پيااست. خدا ها اختالف

 تأکيـد  سـخن گفـت و   «شـوروي »در شکست  =از پيش بيني امام خمينياميرالحاج 

بايـد در قـدرت و   کـرده بـود و   را هم  کايآمرپيش بيني فروپاشي  =که امام خمينيکرد 

 بود. =حضرت امام ينيب شيوحدت در انتظار تحقق پ

 «الجرائد صفوة»هتل  1از ستاد منطقه  داريد

همـراه  ظهرهـا،  مطابق معمول  ،رسد يمپايان به  سنت اهلش يکه نشست هما ميهنگا

در مکـه   2کـه سـتاد منطقـه     «الجرائد صفهة»هتل از  داريدبه  عسکر يقاض يبا حاج آقا

کـاروان و   يروحـان  ياستقبال زائـران و روبوسـ   بادن به کاروان يم و با رسيرو يم ،است
                                         

 .313. انعا : 1

 «.م نموديتقس يمختلف يهاکرد و اهل آن را به گروه ييجوين برتريفرعون در زم» ؛3. قصص: 2
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 شويم. رو مي خي از کاروانيان به احترام سيادت، روبهبر يبوس دست

سـخت   بـا مشـکل بسـيار   سـاکن هسـتند و البتـه    طبقه اين هتل مسافران در دوازده 

ناچـار  هـا   براي تجربه وضـعيت آسانسـور و پلـه    ،. در نتيجهاند مواجهآسانسور  بودن مک

تـا  بلند و کم عرض قسـمت اضـطراري    هاي از پله .شديم تن به رياضت انتخابي بدهيم

از ايـن وضـعيت بسـيار     همه حاجيـان  اي باال آمديم. حدود صد پله .باال رفتيمپنج طبقه 

مکـرر و فـراوان، بـراي     هاي و پلهو تنفسي قلبي  هاي ناراحت هستند. سن باال و بيماري

 آنها تحمل ناپذير است.

هفده ساله کـه   جوانکي ،آقاي قاضي عسکر برخاستندحاج به احترام که همه  ميهنگا

عنـوان   بـه  د او رايسـ جلـب کـرد.   را بـه خـود   اميرالحـاج  در زمره حجاج آمده، توجـه  

 گرفت.امسال در آغوش  ين مرد حاجيتر جوان

 ،کـاروان  44از  ،2در منطقـه   است.پر کرده سالن را فضاي کباب کوبيده و بوي پياز 

از تهران و يک کـاروان از  از اصفهان و يکي  ي آنهاتا دو ،کاروان از خراسان رضوي 92

حـدود  از خراسان شمالي آمده بودند. بـدين ترتيـب،   هم  خراسان جنوبي و يک کاروان

 ها هستند.  حاجي در اين مجموعه هتل 3233

 ختگانيش فرهيهما
قابـل   گيرد. جمعيتـي نسـبتا    مياجتماع گسترده ديگري در بعثه شکل  ،شب سه شنبه

 هـاي  اي ديگر از گرد هم آمـدن  تا تجربهآيند  ميتوجه از مردان و زنان در اينجا گرد هم 

حج را لمس کنند؛ گرد هم آمدن کساني که بيان حقايق اسالم و ايران و تبليـغ حقيقـت   

 :بيـت  اهـل دين و موقعيت مسلمانان و از همه لطي  تر بيان لطاي  زنـدگي ائمـه و   

 اصلي آنهاست. دغدغه

 وعـده داده شـده،  « عداد منافع النـاس »در شک،  بييکي از وجوه غير آشکار حج که 

گـو بـا يکـديگر اسـت و اينـان جمـاعتي       و و گفتها  همين چشم در چشم شدن انسان
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 ؛گـو کننـد  و توانند با مسلمانان ارتباط برقرار کرده و گفـت  ميهستند که بيش از ديگران 

 ، کشور، مذهب و موقعيت مسـلمانان و شـناختن و  سر شناساندن خودگوهايي از و گفت

 سلمانان.ديگر دنياي م هاي حصول معرفت از رويه

ارزشـمند  چه  ،يک يا دو زباندانستن بينم که  مي ،نشينم ميامروز وقتي در اين جمع 

نادرسـت اصـحاب   و از تشيع و از رد ايرادهـاي   9زباني که بتوان با آن از پيامبر ؛است

 تفرقه گفت.

گذاري شـده اسـت و    نام «همايش فرهيختگان»عنوان جالب اينجاست که همايش با 

ولـي آنچـه اهميـت     .داردکـه  تواند داشته باشـد   مياينجا معاني ديگري فرهيختگي البته 

فرهيختگـي بـه   ) ،بيش از آنکه همايش فرهيختگان باشدهمايش  ايناين است که  ،دارد

 غ است.ي، بيشتر همايش اصحاب نظر و دانش تبل(معاني ايراني آن

بـه نظـر   که البتـه   به اجرا پرداخت «صفدري»آقاي  هاي پس از توضيحمجري جلسه 

بـه هـيچ   خواند کـه  شعرهايي درباره حج اي نباشد؛ عالوه بر اين،  رسد مجري حرفه مي

 نبود. ،به هر معنايي ،اجتماع فرهيختگاندرخور  وجه

کند، اکنون  شرکت ميسر ساعت مقرر  ها در همه جلسهکه  فقيه وليندة محترم ينما

رود و دربـاره منـافع حـج و رو  جمعـي مسـلمانان       يبه محل سخنراني مبه سرعت 

 گويد: ميسخن 

آينـد.   مـي و بدون تکيه بر بيت المال در حج گرد هـم   يمسلمانان با سرمايه شخص»

در راه مسـلمانان   اين زيـارت اسـت.   هاي و اخالقي در مردم يکي از الزام تحول روحي

هاي اقتصادي و اخالقـي   لمسائل خود را حل کنند. مشکبايد بسياري از  ،رسيدن به حج

بايد بسـياري   ،ضمن اينکه اين فرد شود. مي ها ب بسياري از تحولسب ها، و حل اختالف

 توانـد بفهمـد حـج او    مـي صورت تغييـر   چه اينکه در ؛گذشته را تغيير دهدها  ويژگياز 

خود را  هاي تواند بسياري از زير مجموعه ميدر صورت تغيير و تحول  قبول شده است.
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 .«ثير قرار دهدأتتحت 

سـالن  در و خيزم  مي من بر يول ،عسکر در حال سخن گفتن است يقاض يآقاحاج 

از سخنراني ممکن اسـت اوضـاع تغييـر کنـد. تـا آخـر       پس دانم  زنم. مي جلسه دور مي

گـذرانم. جلسـه بسـيار پرشـور      کل جمعيت را از نظر مي و زنم آرام آرام قدم مي ،جلسه

 اند. آمدهبسياري است. جمعيت 

و  «مناجات شـعبانيه »و  «دعاي ابوحمزه»اي مانند:  هوشمندي از ادعيه برجسته با يو

بسـياري از  و فراموش کردن  گويد و از تمرين بيشتر در کنار خانه خدا مي «دعاي عرفه»

 راند. ها سخن مي مشکل وها  دل نگراني

 کند. ميشتن من را شکار نو شوم دوربين لحظه مشغول نوشتن بودم، متوجه ميدر حالي که 

از اصـحاب  و دهـد   مـي هوشمندي به خـرج   ،عسکرقاضي  االسالم والمسلمين حجت

 کند. وضعيت ميبراي بهبود و نقد و انتقاد جلسه در خواست ايده و تئوري 

معلوم نيست ايـن   يگويد. ول مين حجاج سخن يب يبند بندي حج و طبقه او از سطح

که الزم اسـت رنـگ زدايـي و پيرايـه گريـزي      اي  مکه ؛بندي چقدر به صال  باشد سطح

 ،فرهيختگان را پر ريخته و برهنه از همه عاليق به محضر خانـه خداونـد بياورنـد    ،باشد

اين تصـميم  اهميت خود متفاوت بيني شوند. من  هاي دوباره گرفتار تشخص و گرفتاري

درونـي و مواهـب مـادي و     هـاي  اما خدا کند حج ما گرفتار تشـخص کنم.  درك نميرا 

 عرفي نشود. امتيازهاي

هـاي   پردازد کـه در لحظـه   مي يهاي دوربين جلسه به شکار تصوير خانم ،در اين ميان

 قطره اشکي در گوشه چشم دارند. ،و ذکر عرفه و دعااميرالحاج سخنان  يپايان

 ايشـان در کمـک بـه مـردم     توصـيه و رهبر معظم انقالب سخنان  ، بهجلسهدر پايان 

يار دستي مـردم پاکسـتان کـه بسـ     کليپ تصويري از فقر و تنگکنند و  پاکستان اشاره مي

 دهند. رقت انگيز است را نشان مي
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دم دستي مجري  هاي شعرو  چيني حسيني بوشهري با مقدمهاهلل  آيتجلسه سخنراني 

 جمع حاضـر و مقدمـه  درخور  خورم که شعرهاي مجري ميس  أبسيار ت .شود ميآغاز 

 نيست. ياستاد بوشهرسخنان 

 :يبـا فرازهـا   7يعلـ ترسيم حـج در کـالم حضـرت    ان يبا ب يسخنان استاد بوشهر

 7امـام صـادق  و  «حج براي اسـالم علـم قـرار داده شـده    »؛ 4«جعلهَسبحانهَلالسالمَعلامَ »

َْلَيزا:َالدينَ»فرمودند:  ـ تـا کعبـه سـر پـا اسـت، د     » ؛9«ةالکعبَتماَقامقائام  ر يناپـذ  ن زوالي

 ؛4«للُدينَواحلُجَتيُييداَ »که فرموده اسـت:   3حضرت فاطمه يبايان زيو ب« خواهد بود.

 شود. ، آغاز مي«حج تشييد و تقويت دين است»

تگان و پيام رساني فرهنـگ  خيالگو بودن فره ضرورت استاد حسيني بوشهري درباره

وش اسـاس ر  کنـد، رفتـار بـر    مـي  تأکيـد  ،تـر اينکـه   گويد و مهـم  سخن مي :بيت اهل

 تواند باشد. ميبهترين منش رفتاري و تبليغي  ،:بيت اهل

جهان اسالم، عشق و محبت بـه   مشتركاو از ضرورت ترسيم فضاي ايران و مسائل 

از جمله کند؛  هايي چند اشاره مي به روايتآورد و  يان ميو قرآن سخن به م :بيت اهل

؛ 3«اْلخُُوا اكتسُُا َاع زالنُُا َمُُنَع ُُزَعُُنَ» :ديــفرما ين کــه مــامنــمؤرين کــالم اميــا

 «.واند براي خود برادري انتخاب کندت ميترين مردم کسي است که ن ناتوان»

سـه چيـز از   » ؛3«تُهيكنعُنَاسُمهَوَسُللهَيفالَ َيصحبَالرجلَأمنَاجلفاََةثالث»همچنين: 

 «.و از اسم و کنيه او نداندباشد  اينکه با کسي همراه يکي :ستجفا

رقَوَُوَجعلَفيهَاْلجتامعَمنَاْلي»حج فرمود:  که درباره 7قسخن امام صادن يانيز و 

                                         
 .3البالغه، خطبه . نهج1

 .123، ص3، جي. کاف2

 .111، ص13. بحاراالنوار، ج3
 .31البالغه، کلمات قصار . نهج4
 .335، ص31عه، جي. وسائل الش5
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و خداونـد در  »؛ 4«ُيَينسوَلتعرفَآثارَرسو:َاهللَتعرفَاخبارهَوَيذكرَوَْلََ...َتعارفواياْلغر َل

اجتماع از مشرق و مغـرب را گـرد آورد تـا همـديگر را بشناسـند و آثـار        مسجدالحرام

 .«فراموش نشود وبماند و اخبار او را ببينند تا ياد او  9پيامبر

انـد تـا اشـعاري     آنهـا هـم آمـده   سپرده شـد و   «نيح سبطيگروه تواش»به ان برنامه يپا

 ؛پـر سـر و صـدا هنرنمـايي کننـد      هـاي  از نغمهاي  بخوانند که کسي نفهمد و با مجموعه

دانند ذکـر   وندگان با سواد ميشنخوانند. تنها  ميچيزي شبيه متون يوناني که در کليساها 

 مفهوم چنين اشعار پيچيـده  چه هست. شايد خود اين دوستان هم دانند مياما ن .ستخدا

 ؟!را ندانند

 مان حج و مشکل از وصال ماندگانساز رييس

تمام علت فوت د. يگو يدگان در حج ميوصال نرساز به سازمان حج  رييس ياليل يعل

هـا  کـدام از آن  چيبوده است و هـ  يقلب يها يماريکهولت سن و ب ،اند ا رفتهياز دنکه  يزائران

همـراه   ياريمشکل بسها با  انتقال جنازه است. غير منتظره فوت نکردها اتفاق يه ثبر اثر حاد

ن يبا نخسـت  ،مايوجود امکانات هواپصورت در  ،کنند يکه در مناسک فوت م يزائراناست. 

 ان حج منتقل خواهند شد.يپس از پا ،صورت نير ايدر غو شوند  يپرواز به تهران منتقل م

ـ    يهفت زائر در مکه و مد ،42/4/42خ يتا تار از  ينه بر اثر کهولـت سـن و سـکته قلب

ـ ن يسال جارزائر ن يتر مسن .اند ا رفتهيدن فاطمـه  »خـانم   ؛ده اسـت ينـک از راه رسـ  يز اي

 شود. معرفي ميگزار امسال  پيرترين حج سال سن، 442با کردستان استان از  «يعتيشر

 پزشکان يبرا يا زهيجا

را برگـزار   ميحـج مراسـ   يمرکز پزشـک  ،4442آبان بيست و يکم عصر روز جمعه 

 يو بهداشـت  يدرمـان هـاي   فعـال در بخـش  ران يپزشـکان و مـد  بـه   ،ن مراسميدر اکرد. 
                                         

 .11، ص36. بحاراالنوار، ج1
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ـ ندارد و عبـارت اسـت از   چنداني مت يقاز نظر مادي ز ين جواياشد. اهدا  يزيجوا ک ي

نشـان  و  يارزش معنـو داراي ز يـ ش از هـر چ يب که گريد يفرهنگ يچند کاالجانماز و 

 سالمت زائران است. يدر راستاها  کاروان رانيپزشکان و مددهنده توجه به تالش 

 يينمايلم سيفساخت  يبرا يا سوژه

نـد  يب يخواب مـ گويد شب  او مي .دارد يبيداستان عج «يدرگز»ساله  35زن  ريآمنه پ

اش بـا   بدون اطالع خـانواده  ،صبح زود .شده و به خانه خدا رفته است مايکه سوار هواپ

خـود را بـه    اش، خ گذشتهيشود و با گذرنامه تار يش عازم فرودگاه ميجمع کردن طالها

به محل عبـور از   ياو با همراه شدن زائران افغان .رساند يفرودگاه مشهد م يت خروجيگ

 ط او را بـه عقـب بـر   يگذرنامه و نداشتن بلدن يت با دياما خانم مسئول گرود.  ميت يگ

نـد و علـت   يب ياو را م يمورأمه و شروع به گريه کرده است. اما برگشتنيز او گرداند.  مي

ـ يبـرا و ر قرار گرفته يثأمور تحت تمأرسد  يبه نظر م پرسد. يرا م اش هيگر ه يـ ط تهيش بل

از او  ير عبـور نـه کسـ   يمسشود. در  يما ميت هواپيط وارد سالن ترانزيکند و او با بل يم

 ،ط و کارت پروازيبا گرفتن بلاند. بدين ترتيب،  از او خواسته يو نه مدرک هديپرسچيزي 

ن آرزوها پـرواز  يسرزمسوي  بهرزن يمه شب پين 4:45در ساعت  شود و يما ميسوار هواپ

 د.رس ينه ميکند و شش صبح به فرودگاه مد يم

نجاسـت کـه   يرد و ايـ گ يه گذرنامه او اشکال مب يمور سعودأم ،نهياما در فرودگاه مد

 دهند. يها اجازه خروج از فرودگاه را به او نم يسعودو  رسد ش به جايي نمييها هيگر

  .شـد  يمـ  ييرايبعثـه پـذ   ياز سـو  ،نـه بـود  يرزن در فرودگـاه مد يکه پ يدر دو روز

فرسـتاده  او پـس از   .زد يلب بـه غـذا نمـ    9يدن به حرم نبويرزن ناراحت از نرسياما پ

مشهد عـودت   ،گر به تهران و سپسيمار دير و بيبه فرودگاه جده به همراه زائران پشدن 

 شود.   يداده م
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 ال هنرمندانيادامه سر
ر ارشاد هم دردسر ساز شده است. او ناچـار  يوز يبرا ،داستان سفر هنرمندان به حج

مـرتبط گرفتـه تـا     ريـ غ مياز اسـا  ؛ن سفر به خبرنگاران پاسخ بدهديادر مورد بارها  شد

 کـه  يگـر يد اريبسـ  يهـا  ثيو حد حرفو هنرمندان براي  ياختصاص ييمايهواپ يادعا

 ساخته و پرداخته شده است.

اسـت کـه در سـال     يسفر هنرمندان به مکه کار»د: يگو ين باره مير ارشاد در ايوز

ن يا ه محدود دريسهم. ستين يا تازه و مسئله شد يز انجام ميگذشته ن يها قبل و دوره

ا يـ  يهنـر  ک برنامـه يـ  يداده شد که به دنبال اجـرا  يبخش وجود داشت که به افراد

 ،ه وجـود دارد يسهم 35م يرياگر فرض بگراي نمونه، ب ؛بودند يک سوژه هنرير يگ يپ

ـ    يما اختصـاص  يه به صدا و سـ يسهم 45 ا يـ لم و برنامـه بسـازند   يافتـه تـا در آنجـا ف

ده و سـوژه  يـ جـا ا در آن تواننـد  يمـ  ،انـد  رفته يينمايمعاونت سسوي که از  يهنرمندان

 «.لم بسازنديف يرند و حتيبگ

که ارائـه   يآثارندارند، بلکه  يفقط نفع فرد ،شمنديهنرمندان اند و حضور افراد نخبه

جالل آل احمد کـه  « قاتيدر م يخس»کتاب دارد. براي نمونه،  ياجتماع يسود ،کنند يم

 يبجا و نابجا هاي سياستاين به مکه است. با وجود او جه سفر ينت ،جاودانه است ياثر

ماننـد  هنرمنـدان  اسـت کـه    يدر حـال است و ايـن  ن سفر شکل گرفته يا درباره يفراوان

و از  مـا شـده  يسـوار هواپ  يگران همگيدو مانند اند  نه دادهيو هز آمده کاروانسايرين با 

 هستند.گران يدمانند هم آنها  ،نکهيگو ا ؛ندا ههمان غذاها خورد

 تر بيعج يبرج يب بر رويساعت عج

جهـان   ن آسمان خراشيبر فراز دومسمت در چهار  يمتر 34حدودا   يساعت بزرگ

 يمعمـار براي سـاخت آن از  ن هتل مشرف به خانه کعبه ساخته شده است. يتر و بزرگ

 که در هر زمـان بـه  اند  استفاده کرده ينيو چ ييايتاليا يب معمارياز ترک يبيب و غريعج
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م کـه  ين عظـ يچن ييبنا ؛رديگ يفرا مانسان را  ياحساس کدورت و ناراحت ،آنها نگاه شود

کـه  چنان بد قواره سـاخته شـده   و قرار داده است خود خانه کعبه را تحت الشعاع  جلوه

ـ االبتـه  و اندازد  ميهفت سر اژدهاي اد يبه انسان را در نگاه اول  بـود کـه    ين احساسـ ي

 اند. ابراز کرده انيهنرمندان و حاجبيشتر 

ـ  ،پادشاه عربستان ساخته شده «ملک عبداهلل»ن ساعت که با دستور يادر ساخت  ش يب

منقوش به نام که از چهار سمت کار رفته ه ب يشه رنگيک و شيون قطعه موزائيليم 25از 

نه ساخت برج و يشود هز يگفته م .قابل مشاهده استهم و از تمام نقاط شهر مکه « اهلل»

ـ ليم سهساعت آن  مربـوط بـه    يهـا  از گـام  يکـ ي ،سـاخت آن  پـروژه و ارد دالر بـوده  ي

ن ساختمان و ساعت ياز مسلمانان از ا ياريبساين با وجود  .شهر مکه است يساز مدرن

ان قـرار داده و  يد زائران و حاجيتحت الشعاع دبه شدت خانه خدا را چراکه  ؛اند يناراض

 کند. يننده حاکم ميذهن ب بت اژدها گونه خود را بريه ،در نگاه اول
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 9389 حجه ذي چهارم ؛9831آبان نوزدهم چهارشنبه 
 4344حجه  ذي چهارمچهارشنبه 

 يفرهنگ حج در معاونت فرهنگ

اهل زنجان د يسطلبه  ،بعثه يمعاون فرهنگ، مياالسالم دکتر محمدجواد مظلوحجت 

ـ داند و  يخوانده و زبان خوب م يقياست که فلسفه تطب بـه روز و کـامال     يروحـان ک ي

 الملل دارد. نيب در حوزه يارتباطات قابل توجهکه تال است يجيد

ل يـ در ذ يو فرهنگـ  يبعثه در حوزه ارتباطات بـا امـور معنـو    يها تيفعال يبار اصل

، آمـوزش،  يسـازمانده  و ت جـذب يريچهار مداز است که  ميدکتر مظلو يت آقايريمد

 ح دربـاره يبـا توضـ   ميمظلـو  يشـده اسـت. آقـا   ل يتشک ي، محصوالت فرهنگسنت اهل

 يريـ گ ها، حج و عمره و بهـره  ون در کاروانيجذب روحانچگونگي  ،ونيآموزش روحان

 يهـا  ان مسـلمانان و راهکارهـا و آمـوزش   يم يهمبستگ ميتحک يعربستان برا ياز فضا

امـر بـه    يها تئيه يه افکنانه و افراطهشب يبرخورد با رفتارها يچگونگ يارائه شده برا

 د:يگو يدر عربستان م يمعروف وهاب

ن يـ ران بـه ا يـ که قـرار اسـت از ا   ييها انواع کتاب درباره يهر سال دولت عربستان فهرست»

ها بـا توجـه بـه    م و آنيده ين فهرست را ارائه ميما هم ا .کند يدرخواست مرا کشور منتقل شود 

دهنـد و بـه    يم ها اجازه از کتاب يضرند که به بعيگ يم ميها تصم کتاب آن درباره مهيکتاب ضم

کـه اتفاقـا  همـان سـال مجـوز       يممکن است کتـاب  ،ن حاليبا ا .دهند يها اجازه نم کتاب يبعض
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 «.  شودين کشور توقيا يورود يدر مباد ،افت کرده استيدولت عربستان را در ميرس

از  کننـد بـا عبـور    يام حـج عمـل مـ   يکه در ا ييروهاين يبند ميدر تقس ميدکتر مظلو

 ؛سـتند يدر کنترل دولت عربستان نهرگز د که يگو يم سخن يياز نهادها ،يدولت يروهاين

جـاد  يامسـائلي را  دارند و  يناپسند يکه رفتارها ميمرد يافراط ياز نهادها يمانند بعض

گنجد و دولـت هـم    يدولت عربستان نم ين رفتارها در چهارچوب رفتارهايکنند و ا يم

 ت ندارد.يبه آن رضا

نکـه  يچـه ا  ؛نگران اسـت  يرانياز زائران ا يارياز توان کم بس ميدکتر مظلوهمچنين 

تـر   انـد و مهـم    از کشور خود خارج نشـده تا به حال دانند و  ينم يگرين زائران زبان ديا

 .را هـم ندارنـد   سـنت  اهـل نه برخـورد بـا   يشيستند و پيبا فرهنگ عربستان آشنا ن ،نکهيا

د انتظار داشت کـه  يپس نبا شوند. دچار مشکل ميها ، آن ميدر ارتباط کال يگاه ،نيبنابرا

توانـد کـار    ينمـ هم  يو دوازده جلسه آموزش نددر عربستان با مشکل مواجه نشو انزائر

 .جاد کنديا ير هماهنگييدر تغ اي ياساس

او  ،شود يمسؤال اماکن مقدس  يرات ساختارييتغ درباره ميکه از دکتر مظلو ميهنگا

ر يدارد به مسـئله تصـو   يکه ما را وا م يملأت ؛مل داردأت يکه جاکند  مياشاره  يا ه نکتهب

ن يـ در ثبـت ا  ،ياز هنـر عکاسـ   يريگ بهرهترديد،  داشته باشيم. بي يشتريتوجه ب يخيتار

 است. يضرور ،ريتصاو

م کـه در اعمـال زائـران    ينـدار  رهـا يياز تغ يگزارش ،در حال حاضر»گويد:  ايشان مي

 ،دهـد  يکـه در عربسـتان رخ مـ    رهـايي ييو تغ هـا  ، اتفاقدر واقع .جاد کندياهايي  مشکل

در نظـر خـود    ،مينـدار  يارتيـ ز ير مستمر از آن بناياست و چون معموال  تصو يجيتدر

 «.ميا کباره مواجه شدهير ييم با تغيکن يگمان م

و سخت  يمراحل جدبه  د،يگو يون که سخن مياز جذب و آموزش روحان ميمظلو

ـ   يواجـد شـرا  »گويـد:   کنـد و مـي   اشاره مـي ر ين مسيعبور از از ا ، يط بـودن آزمـون کتب
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بگذرانند و مباحث احکـام، اسـرار و معـارف حـج     بايد ان را يمصاحبه، سنجش قدرت ب

ــوان ــاريشــناخت ق ــخ اســالم را باين حــج و ت ــوزش ببي ــارت يد آم ــا مه ــد و ب ــا نن  يه

ن يـ سوت و صاحب تجربـه و دانـش در ا  ک شيون پيروحانآشنا شوند و  يشناس مخاطب

 .«تر هستند ون جوانيروحان يراهنما و مرب ،نهيزم

او را  ،نيمعـ عنـوان   بـه  يگـر يد يروحان ،کاروان يعالوه بر روحانها  کاروان البته در

بـا   يک خـانم روحـان  يـ  ،ک کـاروان يـ ت يـ ش جمعيکند و در صورت افزا يم يهمراه

 هم همراه کاروان خواهد بود.نه يمععنوان  به هاي گفته شده، ويژگي

هـا   نـه ياز حسـن خلـق مع   ،ها هم سخن گفته بـود  نهيش معيکه در هما ميمظلو يآقا

ارتبـاط  نيـز  از حج  ها پس سالنکه يچه ا ؛هادانش و آگاهي آند تا از يگو يشتر سخن ميب

نـه در  يو مع يروحـان  4355ع از مجمـو کنـد.   يدا مـ يـ هـا و زائـران تـداوم پ    نـه يان معيم

 355 .اهـل تسـنن هسـتند    ينفر روحان 35عه و يش ينفر روحان 445 ،کشور يها کاروان

 کشور حضور دارند. يها در کارواننيز نه ينفر مع 935ن و ينفر مع

 «تقريب بين المذاهب»همايش 
در آن اسـت کـه    ييهـا  شيجملـه همـا   از ،«لسمامة االالمذاهب  نيب بيتقر»ش يهما

هاي مشـترك   موضوعگو درباره و راد سخن و گفتيا يبرا يعه و سنيشگوناگون  يعلما

ک شـدن بـه   ينزد يچگونگ بارهخود در يها دگاهيراد ديشوند و به ا يحاضر مدو طرف 

 پردازند. يم ميدشمنان اسالم و جوامع اسال يها يدشمن يگر و بازشناسيهمد

 ياشوند کـه دار  يدعوت م يسخنران يبرا ييها تيشخص ،ها ن کنفرانسيمعموال  در ا

 يکـه دارا  ييهـا  تيشخصـ ترديـد،   هستند و بين مسلمانان يدر ب يبيو تحب يبيره تقريس

 .دهند ها شرکت نمي هستند را در اين کنفرانسن مسلمانان يدر ب يبيعملکرد تخر

تفرقـه  در مورد اش  ، بر دغدغهکه سخنران اول جلسه همايش تقريب استرالحاج يام

 ميدبانه در برابـر يکـديگر را مـنش اسـال    ؤدارد و ادب ديني و تعامل م تأکيدو اختالف 
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داند که اسالم طرفدار ادب است و اجازه تـوهين و اتهـام بـه شـرك را بـه همـديگر        مي

وند اجازه تـوهين  چه اينکه خدا ؛فراتر از اسالم است ،دهد و البته اين دستور العمل مين

داند کـه آنهـا    ين ميرا اآنها جه اهانت به ينتدهد و قرآن  ميرا هم ن به مقدسات مشرکان

 شود. ميديني در هم شکسته  هاي نيز توهين متقابل کرده و ارزش

 ،در پاکستان و افغانستان و عراق بـه اسـم دفـاع از اسـالم    با تأس ، در حال حاضر، 

در جهـان اسـالم    کـه  يا تحجر خـوارج گونـه   کشند و با يممردم مسلمان را در مساجد 

عليـه اسـالم و   آنهـا را  خرنـد و   مـي آنها را بـا پـول و ثـروت     زين دشمنان اسالم ،دارند

 گيرند. مسلمانان به خدمت مي

بسـياري از مـردم جهـان    زيـرا   ؛کنـد  مـي  تأکيدبر ضرورت آگاهي بخشي اميرالحاج 

 دانند. هم نميه اسالم را يمسائل اول ،اسالم

ـ نياز داريـم و با به شدت ي ما به تبادل اطالعات براي رشد و گسترش انديشه دين د ي

 م.ييفزايو دانش جوامع مسلمان ب يبر آگاه

ادامـه جلسـه را بـه آقـاي      ،مولوي اسحاق مدني که رياست جلسه را بـر عهـده دارد  

 تا به ايراد سخن بپردازد.سپارد  مي «نعمانيشيخ محمد »

بشـار  »و  «حاف  اسـد »را براي « بلد الشام»شعر معروف  ،نعماني که در شب گذشته

 رانيشـروع بـه سـخن    ،سخنران با لهجـه خـاص عربـي   عنوان  به خوانده بود، اکنون «اسد

و دارد  تأکيدگوناگون  يمسلمانان در کشورها يهمبستگ ز بر ضرورتين يکند. نعمان مي

عه و يدر عـراق و برافـروختن جنـگ شـ     يا فرقـه  يزيانگ از تالش دشمنان اسالم در فتنه

 گويد. و عرب و کرد و ترکمن مي يسن

کـه از  « بيـ دکتـر احمـد ط  »اهل تسنن مصر بـه نـام    ياز علما يکيپس از نعماني، 

عه و يشـ  يهـا  يب به هماننـد يدکتر ط .شود يدعوت مجايگاه به  ،سخنرانان جلسه است

کند که دانشگاه االزهر که با نام مبـارك حضـرت    يح ميدر مصر اشاره دارد و تصر يسن
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مـه عقايـد دينـي در آن تـدريس     يکي از مراکـزي اسـت کـه ه    ،گذاري شده نام 3زهرا

در مـورد   «شيخ سليم بسـياري » ،«شيخ محمود شلتوت»مانند: و بزرگان االزهر  اند داشته

 اند. اي داشته آگاهي و حساسيت گسترده ،تقريب

اي  است که آشنايي گسترده «صوفيه»و از طائفه  7دکتر احمد طيب از سلسله امام حسن

 .تالش بسياري کرده استراه گسترش انديشه تقريب و در دارد  ميسالبا مذاهب ا

ابر اسرائيل به پيروزي رسيده است. تنها نيرويي است که در براهلل  حزب»د: يگو ياو م

هـاي غـرب عليـه جامعـه      به توطئـه  ميبايد توجه کنيم که رهبران جامعه اسالرو،  از اين

از آنجـايي  دشمن جهان اسالم است.  ،که ايراناند  . امروز مدعيکنندايران توجه  مياسال

رسيده است، سـبب  سازي، صنايع و غذايي و ... اي، دارو هسته هاي به پيشرفتکه ايران 

در پـي  کنند کـه ايـران    مياينها دارند ادعا بنابراين، شده که اين کشورها از ايران بترسند. 

انـد   تحريم هرگونـه تـوهين داده  فتوا به اي  وري خود است. اينکه امام خامنهتامپرا احياي

 «.گام بلندي در مسير تقريب است

از  ،ه نشسـته اسـت  رييسـ  هيئت يبر کرسو گويد  مينعماني که بسيار شيرين سخن 

ن يخـود را چنـ   يسـخنران بعـد   .کنـد  مـي شيخ احمد طيب براي ديدار از عراق دعوت 

 گويد: در ادامه مي. او «از کشور پاکستان هستم «شفيق بن زيدي»من »کند:  يم يمعرف

گرفتار مصيبت بزرگي هستند. گرفتار کشتار به اسم دموکراسي اکنون مردم پاکستان »

بسـياري   هـاي  و مشکل ههمان طور که به عراق و افغانستان حمله کرد کايآمراند و  شده

. حـال  فـراهم کـرده اسـت   را  ياريبسـ  ز مسائليما ن يبرا به وجود آورده،ها  براي افغان

بـر  چراکه هر کـس   ؛طور شده است چرا اينو پاکستان ن است که در افغانستان يال اسؤ

از  يبمـب گـذاري در يکـ    ،سـه روز پـيش   زند؟ مي اساس گروه خودش دست به اقدام

ن يـ د گفت کـه ا ياز مسلمانان شد و با ياريکشته شدن جمع بسسبب  سنت اهلمساجد 

 .«ز هستيتسنن ناهل ه يبلکه عل ،ستيان نيعيه شيتنها عل يافراط يها گروه يها تيجنا
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 رالحاجيمکرر ام يهاداريد

 طيشـرا در  هـا  روسيـ شوم. معلوم اسـت انـواع و   يدوباره گرفتار حالت تب و لرز م

 کند. يدوباره عود م يبه نوع ان زائرانيحضور در مو با گوناگون 

سـعي  رالحـاج  يبا  هر روز ادامـه دارد و ام يتقرها  کاروان ها و روزانه از هتل يهاداريد

بخورد و بـه   يهارابزند و احوال آنها را بپرسد و با آنها ن يسرها  کاروان به همهکند  مي

و  هــا ان هــم ســؤاليــنــد و حاجيآ يمــنيــز ران بعثــه و ســازمان حــج يمــدبيشــتر  ،تبــع

 دارند. ياريبس يها درخواست

ـ ربا که چطور در شگفتم رالحاج يام و صبوري از حوصله بـه   بينـي و هوشـمندانه  ز ي

کمتـر  در اسـت کـه    يزيـ ن چيکند و ا يان توجه ميحاج يو روح يعاطف يها جنبههمه 

هـا از   مانند همه هتـل م و يکن يدن ميد «المواکب»از هتل شود. امروز هم  ديده مي يريمد

 گيرد. بررسي قرار ميمورد غذا کيفيت تا گرفته آسانسور وضعيت 

بـه اتـاق رفتـه و از     ،از هتل المواکب وقتي به هتل دارهـادي رسـيديم   داريداز پس 

 ساعت نخوابيده بودم. 44چون  روم؛ خستگي به خواب عميقي فرو مي

 مايصدا و س ميدار با گروه اعزايد

بهـره  از آنهـا بـه بهتـرين وجـه     تـوانيم   ميداريم که بسياري  هاي فرصت ،ما در حج

مشـترك   يفضـاها  مانند بـازار مشـترك اسـالمي،   ظرفيتي  کنيم؛بگيريم و ظرفيت سازي 

ان اعمـال حـج،   يـ و قرار گـرفتن آنهـا در جر   يا رسانه يها چهرهبا ، آشنا شدن ياجتماع

 يها نهيزم ايم يمستق يفکر يها گو و ورود به عرصهو به گفت ياز چندانيکه ن ييها نهيزم

 .ندارد ياسيو س يتيامن

صـورت   يهيـاهوي بسـيار   ،يونيـ زيو تلو يينمايسفر هنرمندان سـ مورد چنانچه در 

آمـدن بسـياري از   آنکـه،  از هنرمنـدان بـه حـج آمدنـد و حـال      تعـدادي  گرفت که چرا 
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 در پي خواهد داشت.سازي بسياري را  خودش ظرفيت ،هنرمندان يا ساير فرهيختگان

با چند تن از کارمندان  عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجتکه  يدر نشست کوتاه

 د:يگو يم ،گران داشتيما و چند نفر از بازيصدا و س

کننـد. جاذبـه    مـي شبانه روزي تـالش  گوناگون  هاي دوستان صدا و سيما در عرصه»

 دان در اقشـار منـ واقعيت است کـه هنر اين يک دهد.  ميمعنوي حج هم همه ما را تکان 

ـ نفوذ دارگوناگون  ـ   ن  ،سـازي  غـات و فرهنـگ  يحـج تبل  يد و الزم اسـت در بخـش معرف

اخالقـي و   هـاي  کـه در بخـش مهـارت    همچنـان  ؛تر شـويم  نيرومندتر عمل کنيم و فعال

 ايم. چندان گسترده عمل نکرده ،رفتاري يا فرهنگ سوغات

 هـاي  و شخصـيت هـا   مکـان اما در مـورد   .بحث اماکن يک موضوع بسيار مهم است

تـوان در   يصورت نگرفته است و م يهيچ کار مطالعات ،ندا جهان اسالم که در آنها مدفون

 .«انجام داد يقابل توجه يکارها ميمراکز اسال يمعرف يبرا ،رين مسيا

نتيجـه  ممکـن اسـت در کوتـاه مـدت      ،و طر  همين درخواستاميرالحاج مالطفت 

 کار آيد.ه تواند ب ولي در دراز مدت مي ،ندهد

مـرتبط بـا حـج شـمول دارد و خوشـبختانه      گونـاگون   هاي در عرصهاميرالحاج نگاه 

توانـد کمـک بسـيار خـوبي در      مـي  ،شـنيدن و توجه بـه  و اين اصرار گوشش شنواست 

 آن را يران ارشـد پـس از مـدت   يمـد  يکـه معمـوال  برخـ    يزيـ چ ؛پيشبرد مسـائل باشـد  

 کنند. فراموش مي 

مـا در   مـديم، چه اتفاقي افتاد کـه مـا اينجـا آ    اينکه چه شد و»گويد:  ميرضا توکلي 

کـرديم و چـه    ما چه مـي  .هايمان توجه نکرديم هايمان و تصويرها به شيدايي دل کاروان

و  هـا  از لحظـه  ،گفـتم کـه ديگـر برنگـرديم    هـا   ايم. من به بچه اتفاقي افتاد که حاال آمده

و  کنـد  . دوست هم اتاقي من نويسنده است که با قلم اطاعت مـي استفاده کنيمها  فرصت

نم مـن  يب يم ،کنم يبه گذشته خود فکر م ياست. وقتگوناگون  هاي هدر حال نوشتن لحظ
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ـ ب يمـ اکنون که هميشه فکر بازي بودم و قرارداد ببندم و خرج زندگي را بگذرانم. اما  نم ي

 .«ميغافل بوداز آن وجود دارد که ما  يگريقت ديحق

تـا در  از دوسـتانم خواسـتم   : »دهـد  دار شد. او ادامه ميياو پدچهره در  يبغض لطيف

لحظـه ديـدار خانـه     واقعـا   احساس خود را برايمان بنويسـند. لباس احرام و در اتوبوس 

بنويسيم و اين عواط   ها از اين لحظهبود و نميدانم چگونه وص  نشدني کعبه عظمتي 

 «.ها را بر تکنيک خود سوار کنم و لحظه

 يگـو و گفـت  يابر يا نهيرسد زم يد و به نظر مينجاميگو چندان به طول نو ن گفتيا

 نده باشد.يتر در آ شتر و مفصليب

 با بعثه عمانديدار 

مـورد   ،انـد  هآمـد اميرالحـاج  ديدار بعثه عمان که به  هيئتغروب است. هفت  ساعت

 .قرار گرفتندران بعثه يو مداميرالحاج استقبال 

عليـه اسـالم و   گوناگون  هاي از فتنه کيپلماتيد يها با تعارف و احترام فقيه ولينده ينما

سـخن   7پيـامبر  آتش زدن قرآن و جايزه دادن به کاريکاتوريست ضـد همچون مسلمانان 

دهد که غرب دشمني خود را آشکار کرده و در سوي  مياين حواد  نشان  ،و اينکهگفت 

 شده است.بسياري بي خانماني جمع سبب بالي عظيم نازل شده در پاکستان  ،ديگر

در سرزمين شما علمايي هستند که تبادل آرا بـا آنهـا    خوشبختانه»گويد:  ن مياايش

دو طرف بـه کمـک مسـلمانان بيايـد. بـا       هاي تواند در گسترش امکانات و فرصت مي

ارسـال  به آنجـا  را ها  مردم پاکستان تصميم داريم قرباني يها يو سختمسائل توجه به 

که از هداياي خود کمک کنند و بـه مـردم پاکسـتان    اند  کنيم و مردم ما هم قبول کرده

 .برسانندياري 

 .قدري است گران هاي ، تجربهو اداره حجاجونقل  حملبسيار ما در امر  هاي تجربه
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خـوبي   هـاي  همايشرسيد. ما و شما به تفاهم نامه خوبي  هاي توان در تبادل تجربه مي

توجه طـرفين  درخور  يم که بسيارکرد در کشورهاي الجزاير و اندونزي و تانزانيا اجرا

 بوده است.

چند سال پيش از وزارت حج عربستان به ايران آمدنـد و کـارگروه خـوبي تشـکيل     

اين توانيم  در حال حاضر هم مي .خوبي داشته باشيم هاي شده بود که توانستيم همکاري

 .«را با کشور عمان داشته باشيمها  همکاري

دربــاره عمــان بعثــه  ريــيسبــا  عســکر يقاضــ االســالم والمســلمين حجــتســخنان 

تهرانـي و  ي وآقايـان مهـدي هـاد    ،دقايقي به طول انجاميد و در ايـن ميـان   ،همکارانش

 وارد جلسه شدند. :بيت اهلاختري و مجمع جهاني 

 ريـيس . کـرد سخنان خود را با معرفـي دوسـتانش شـروع     ،بعثه حج عمان رييساما 

 آنها( همگي بدون جوراب بودند. يمک عضو نظايبه غير از و اعضاي آن ) هيئت

 د:يگو يرالحاج بعثه عمان ميام

موضـوع   ،ميدارد. هـم انديشـي امـت اسـال     تأکيد ميبر اخالق اسال 9سيره پيامبر»

هرچنـد   کمک به مسلمانان هم جزئي از وظيفه ماست،طور که  همان؛ است ميبسيار مه

قـدم شـده    در امر خير پيش مياز اينکه بعثه جمهوري اسال .آنها باشد يکردن برا به دعا

ما  بسيار با ارزش و با برکت است. ،و همدلي و هماهنگ شدن بين ما ، خوشحاليماست

خـوب   هـاي  اين آموزه مانفرزندانبه بايد از فرصت حج در زندگي خود استفاده کنيم و 

 .«و احساسي را بياموزيم

گرفته و بر گسترش روابط و ديدار کارشناسان عمـان از   يادامه بحث را پاميرالحاج 

ـ   و پس ما  هاي و آشپزخانهها  محل اسکان و درمانگاه ر ديـدار از ايـران و   از حـج هـم، ب

 .کند مي تأکيدها  گوو و گسترش گفت ها تبادل تجربه
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 از جنس عاطفه ييگوهاو گفت

امـر  آگاه و آشـنا بـه   ار يبسون ياز روحان يکي ييطباطبا د جعفريس امشب با حاج آقا

کـنم و از او   وگـو مـي   نه، گفـت يمناطق مکه و مدخ اسالم و مناطق مقدسه و يحج و تار

شام موقع د. با آقاي طباطبايي يخ اسالم بگوين مناطق و حواد  تاريم از ايبراخواهم  مي

به نان و  و خورد ميگوشت نکه گذارم. پيرمرد  ميگو قرار و براي جلسه مشورت و گفت

تولـد  از  کنـد:  اشـاره مـي  دو نکتـه جالـب   بـه  در ضمن صـحبت   کند، ميسبزي قناعت 

د و يـ گو يم مـ يبـرا  مـي و بازگشـت او ک  «جعرانه»اش در  و زندگي چهار ساله 9پيامبر

 . «باشد. بيايي برايت همه را بگويم بايد عمره»د: يگو يمسپس 

تـرك کـه در جنـگ    اي  طلبـه  بيـنم؛  مـي را  «عيسي گونش» ،ياز دارهادبه هنگام خروج 

 ،«:بيـت  ؤسسـه نـدا اهـل   م»اسـت و اينـک    درصـد  45جانبـاز   وشـده  تحميلي مجـرو   

نـه  يشيعه مقـيم اروپـا در مد   هاي کند. از نشست ترك ميفدراسيون شيعيان آلمان را همراهي 

دربـاره تشـيع در   تـري   شود بحث مفصـل  ي. قرار مام گويم که گزارش آن را نوشته ميبرايش 

 دهم مطالب او را به بهترين وجه مورد استفاده قرار دهم. مي. به او اطمينان روپا داشته باشما

. خـودم را  ام نرفتـه  مسـجدالحرام شب است کـه بـه    . دوافتم ميپياده از دارهادي راه 

ـ  ،ام ارت و طواف آمدهيز ي. آخر هر شب که براکنم ميسخت سرزنش  ردايش سـخت  ف

 سر و جان به فداي خم ابروي دوست. باداباد! هرچه .ام در کار نوشتن اذيت شده

حـال  تعداد بسياري از زائران در . گذارم ميصداي طويلي را پشت سر  تونل پر سر و

و البتـه  گونـاگون   هـاي  بلنـد و پـل   هـاي  پر شده از ساختمان زگشت هستند. شهر مکهبا

نگيز است، به شـرط  ، بسيار دل ا. پياده روي در اين ساعتبسيار کم ترافيک هاي خيابان

 شوب باشد.آو خالي از که دلت آرام آن

طوالني دستشـويي  گرفتن وضو در ص   يام و برا دهيرس امسع يرو هروب به محوطه

. جمعيـت در  بيشترشان مُحـرم هسـتند  از افرادي است که  پر «المةاة ةدةر»ام.  قرار گرفته
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 دارد که در اطراف حرم هستند. ياين حکايت از گستردگي جمعيت و زند مياينجا موج 

بـا  جـواني بنگالدشـي   گـذرد   کمي کـه مـي   .ايم در ص  ايستادهگيري را  دقايق نفس

 ياز بـرادر  يقياحساس عم .دهد يه ميگذارد و به من تک مي مرا بر دوش شدستمهرباني 

روم و  مـي من زودتـر  است، مقدم او بر من نوبت با وجود اينکه، شود و  يمنتقل ممن به 

امـا خطـوط    .اسـت  . ک  محوطه به شدت خيسسپرم ميرا به او هايم  کاغذها و نوشته

کنـد و   مـي هـاي زايـد را جمـع     آب ،شدهتعبيه که در کاشي ک  شکل مربعي و مورب 

 شود. ميمانع از پريدن آب به پشت سر و شلوار بدين ترتيب، 

 جا و مکان يان بيحاج

بنگالدشـي،  گونـاگون   هـاي  قوميـت ي بـا  از افـراد است داخل محوطه دستشويي پر 

مشـغول نوشـتن    تيـ ن جمعيا نيبدر حال راه رفتن از  و... . آفريقايي ،، عربپاکستاني

از مـن  بـود  جوان سي و پنج ساله مصري که روي زمـين دراز کشـيده    ،ابراهيمبودم که 

از » :گويـد  ميپرسم از کجايي؟  ميگويم سفرنامه.  ؟ به زحمت مينويسي ميپرسد چه  مي

داسـتان   ،«گرايـي در مصـر   اسالم»ام؛  کتاب نوشتهگويم من درباره مصر  مي. «ام مصر آمده

 .«انور سادات»و  «خالد اسالمبولي»

گـويم خيلـي    . مـي «وجـود دارد اسالمبولي  در تهران خيابان بزرگي به اسم خالد»گويد:  مي

 هـاي  مردم ايـران جنايـت  ؛ شاهي که در حق ران پناه داديتکار ايسادات به شاه جنا .بزرگ نيست

 . بـه همـين دليـل،   را با اسـرائيل منعقـد کـرد    «کمپ ديويد»کرده بود و همچنين پيمان  يبسيار

 خالد اسالمبولي يک بطل و قهرمان است.اما از او ناراحت بودند و هستند. ها  ايراني

 طـور نيسـت.   اما در شمال اين .در جنوب مصر همه مخال  دولت هستند»گويد:  مي

 .«ام تا به زيارت خانه خدا بيايد و مادرم را آوردهنجا مشغول کار هستم من اي

نتوانستم خود و از اينکه ستايم  گذاشته ميبه مادرش  ي کهم را به خاطر احتراميابراه

  کنم. مياحساس شرمندگي  ،مادرم را به اين زيارت بياورم
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 9389 حجه ذيپنجم  ؛9831آبان بيستم شنبه  پنج
 4344حجه  پنجم ذي شنبه پنج

 کنفرانس قدس

عـراق   يوخ سـن يشـ  از يکـ ي ،دميرسـ مـن  که  ميهنگا .کنفرانس قدس آغاز شده بود

دربـاره   ينيفلسـط  يهـا  تيشخصـ  از يکـ ي ،يو يافتن سخنرانيان يبا پا .گفت ميسخن 

ـ تغ خ وير تـار ييتغ يل برايتالش اسرائ ـ تغ ن ويک فلسـط ير عمـق اسـتراتژ  يي ر جامعـه  يي

 سخنراني کرد. شروع به ينيفلسط

 يبـرا  د رايـ م عبيخ عبدالکريش .اند آمدهگوناگون  يکشورها از يت قابل توجهيجمع

خـدمت   يبعد فاز وکنم  گوو گفت او عالقمندم با اريبس .دميد ميک ينزد از بارنخستين 

 .بردارم او با لبنان را ع درييتش واهلل  حزببه 

ژه يـ واي  دهيپد قنطار ريسم ،توجه بوددرخور  مياقدا قنطار ريسم اقدام من باالبته در ابتدا 

اهلل  و حـزب  ينيمقاومـت فلسـط   يدن صدايشن يبرا ها را تواند راه ميمانند بولدوزر که است 

 .سازدفراهم  لبنان را در يعيمقاومت ش يخ نگاريتار ينه برايزمو در پي آن لبنان بازکند 

ار يبسرود.  به جايگاه مي يسخنرانبراي اميرالحاج بودم که متوجه شدم  ن افکاريا در

در مـورد   ياريبسـ هـاي   سـخن که  يوجود با ،ام افتهين ينکه فرصت سخنرانيا سفم ازأمت

براي اين جمع داشتم تا از ايـن  ن يفلسط واهلل  حزبجنبش  يبرا يخ نگاريضرورت تار

 شود. جاد يمقاومت ا يبرا يفرهنگ از جبهه يديموج جدطريق 
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 مسلمان در عرصـه  يروهاين ميشگايپ ن ويبه فلسط =ينيامام خمتوجه  ازاميرالحاج 

ـ اتنهـا   =ينيده امام خميابه گفته ايشان،  .ديگو ميدفاع سخن  بلکـه   ،نبـوده  يآرمـان ده ي

 ت تحقق داشته است.يقابل

 هـاي  شـه ياند سـت بـا  يوناليو ناسگـرا   يملـ  يهـا  گـروه  ،يطـوالن  يهـا  سال ياما ط

برسـند و   ييل و دفاع از حقوق خـود بـه جـا   يدر مواجهه با اسرائ ، نتوانستندانهيگرا يمل

دان معاملـه  يخون شـه  سر بر ،دن به اهدافيدر رس ين راه اشتباه و ناتوانيپس از رفتن ا

آغاز شـده   يجد يحرکت ،آغاز انتفاضه اما با .اورنديدست به ب يزينکه چيبدون ا ،کردند

 باز کرده است.هم را  يديکه راه جد

 يسـتادگ يابـه شـدت    ،د دشـمن يشـد  وجود فشار د که بايگو ميسخن  ميمرد از او

 اسالم است. ن ويتوجه به د از يناششک،  کنند و اين بي مي

دسـت   از شکل گرفتـه را  يها م که فرصتيد توجه داشته باشيبا ما»گويد:  ايشان مي

ـ آنها به دنبال تصرف منطقه از ن .مينده ـ ي ؛فـرات هسـتند   ل تـا ي تمـام   خواهنـد  يمـ  يعن

ـ  اهلل  حـزب  يعيشـ  مقاومـت  و ميانقالب اسال ،تصاحب کنند انه رايخاورم ن ياجـازه چن

 مين در فرهنگ اسـال يا م ويبه دشمن ضربه بزنخوردن ضربه  د قبل ازيبا .نداد را يکار

َعدو» م.ي  و کوچک بشماريد دشمن را ضعيست که نباما عْلَتستصغر    4«فا َوا َض 

 م بـا يتـوان  مـي  اهداف مسلمان است و مابه  يابي دستالزمه  ميامت اسالبستگي  هم

 مـا  يبـرا  را يا قدرت گسـترده  يهمبستگ .ميبه وجود آوراي  قدرت گسترده يهمبستگ

 قرآن فراوان آمده است. ن دريا کند و ميفراهم 

دشمن فرامـوش   يغاتيتبل ياهوهاين در هيم که مسئله اشغال فلسطيد اجازه دهينبا ما

 مواجـه بـا   ها در ستيونيت صهيجنا يکه ماجرا همچنان ؛شود گسترده محو عين فجايا و

 «.شدا يل در دنيگسترده اسرائ ييسبب رسوا يآزاد يکشت
                                         

 .113ف غررالحکم، صي. تصن1
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 لياسرائ يها زندان يها لهياز پشت م يمرد
 ؛شناسـند  مـي همـه   د رايـ م عبيخ عبـدالکر يد بـود. شـ  يم عبيخ عبدالکريش يسخنران بعد

در هفده سـال   «تيجبش»ربودن امام جمعه شهرك  دن ويدزد يل برايبرن اسرائ يات هليعمل

 انه و جهان بود.يست اخبار خاورميها در صدر ل خ مدتيجاد کرد و شيا يجهان ييغوغا ،شيپ

ت يـ جمع ،نام آورد «حسن نصراهلل ديس» از و کردسخنراني خ شروع به يکه ش ميهنگا

 فرستادند. يبلندصلوات  9آل محمدو محمد  بر يهمگ يو خارج يداخل

ـ آان چه کردنـد؟  يهودي م وين چه کرديبرابر فلسط مسلمانان در ما»: گويد ميخ يش ا ي

د که هـر  يدان يماند؟ شما  شان گذشتهفرزندان مال وو مقاومت از ن يفلسط يمسلمانان برا

ر غـذا  يمـا سـر سـفره خـود سـ      .مين کمک کرديفلسط زان به اعراب ويکدام از ما چه م

 است. ميار مهيال بسن سؤيا .مردند مي يدر غزه کودکان از گرسنگ يول ،ميخورد مي

م که به نفع يخواه يم. ما ميخواه مين يا ژهيز ويچ چيه ؟!ميخواه مياعراب چه  از ما

 هاي خانه ت ويترب مشکل در ،ستين کايآمر ل وياسرائ مشکل در .نديل سخن نگوياسرائ

بـه  و خانه خود بگذارد  ک صندوق دري ،دارداي  عرب که اموال گسترده اگر هر .ماست

 حل خواهد شد. ها ينياز فلسط ياريبسن کمک کند، مسائل يفلسط

 م: يدار ياز ضرورين زيچ ما به دو ،يت کنونيوضعدر 

از غــزه در  يچ دفتــريامــروز هــ .شـوند  دور يحکــام غربــ ول ياســرائ اعـراب از  .4

ـ  يکشورها همه ل درياما اسرائ .وجود ندارد يعرب يکشورها و  ينـدگ يدفتـر نما  ،يعرب

 ؛ سفارتخانه دارد

 .نيفلسط يآزادهدف دن به يدر راه رس ،ن خود اعرابيب يهمبستگ وجود .9

صـحنه   از ل راياسرائتوانيم  اين است که ما ميم يد آموزش دهيکه با يزين چيتر مهم

 ن رفته است.يب شاه از ،رانيطورکه طاغوت ا همان ؛ميحذف کن

ـ اما مسلمانان نيست. ون نفر يليده م ش ازيل بياسرائجمعيت  ارد و ششصـد  يـ ليک مي

 د ونـ ل مقاومـت کن يبرابـر اسـرائ   تواننـد در  مين نيچرا در فلسطون نفر هستند. پس يليم
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 ندارند. يگر وحدت و هماهنگيبا همدچون ؟ دن ببرنيب از ل راياسرائ

 مقاومت درآن سنگ  شتر نداشتند ويک مسئله بيها  تيونسيصه ،گذشته يها در سال

؟ آنهـا  دين بوده که چرا شما خواهـان مـرگ هسـت   يآنها ا يلبنان بوده است و مسئله اصل

ـ ا اگـر . سـتاد يا کربال چگونه در 7نيدند که امام حسيفهم يمدت پس از  ن فرهنـگ در ي

 خواهد افتاد. يبزرگ هاي ان اتفاقن زميا دران منتشر شود، به يقين، جه

 :  ترسد ميز يسه چ ل ازياسرائ ،يط فعليدر شرا

 باشد؛ 3زهراحضرت و  7نيحسامام  و 7ي، عل9حضرت محمديمان اگر الگو .4

مـن بـه شـما     م.يروز شديل پيلبنان بر اسرائ ما در .اگر وحدت وجود داشته باشد .9

ل نـابود خواهـد شـد. بـر     ياسـرائ  ،ه و لبنان متحد شـوند يران، عراق، سوريم اگر ايگو مي

 هـاي  خواهند بـه شـکل   يلبنان م در يريدرگ اختالف و جاديبا ا ين قاعده است گاهيهم

   کنند.يتضع مقاومت راگوناگون 

بـه قتـل   عـراق   در ا مردم رايه تالش کند يت فقيه واليم هرکس که عليد بگويمن با

 ل است؛يخدمت اسرائ در اوبرساند، بي شک، 

افـراد  هـا از   يلياسـرائ  ؛داشـته باشـد   را راه خـدا  شـهادت در  يهرکس کـه آرزو . 4

 ترسند. يطلب م شهادت

بـه شـدت   ا را يدن ها ستيونيصه .دوست دارند اريبس ا رايدن ،ليان اسرائيمردم و نظام

 توانند به مرگ فکر کنند. يدوست دارند و نم

 ين جنـگ بـرا  يـ شـروع خواهـد شـد و ا    ينـده بـه زود  يم جنـگ آ يد بگـو يـ من با

لبنـان   ينـده تنهـا بـرا   يجنـگ آ  ،ن خواهـد بـود  يفلسط هاي نيسرزم ميتما يريگ پسباز

 «.سراسر فلسطين خواهد بود يآزاد يبلکه برا ،نخواهد بود

در مـورد   يکلـ  يهـا  پاکستان بود کـه از بحـث   کشور از «يخ نجفيش»گر يسخنران د

 د. ايشان گفت:يگو مين سخن يفلسط يضرورت آزاد ساز
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بـه   .بلکه مسئله عالم اسـالم اسـت   ،ستياعراب ن وها  ينين تنها مسئله فلسطيفلسط»

مسئله همه جهان اسالم اعـالم   جمعه آخر ماه رمضان را روز =ينين خاطر امام خميهم

حسـن   ديسو دند يدر پاکستان هفتاد نفر به شهادت رس «قدس روز»تظاهرات  در کرد و

ـ افتخـار   مـا » :گفـت  ،ت قدس صادر شديمظلومدر پيامي که در مورد نصراهلل  کـه  م يافتي

 .«ميا دا کردهيقدس پ يآزاد يشهادت برا راثت درو

 دارد و اسـالم را  فه دفاع ازيوظ مياسال يا فقط جمهوريکه آمطر  است ال ن سؤيا

 اخـتالف بـا   يس  است که مسلمانان براتأ بسي يندارند، جا اي فهيها وظ ر مسلمانيسا

 «.اند متحد نشده ،د متحد باشندياما در آنچه با ،هم اتحاد دارند

ـ ن ياست و مدت «نگ هاميکيوا»که استاد دانشگاه  يمسلماندکتر خانم  ن يز در فلسـط ي

 ، سخنران بعدي جلسه است.حضور داشته

ـ افته تا در اينکه فرصت يا کند از مي يوقت خانم دکتر اظهار خوش ار ين جلسـه بسـ  ي

ل ين در برابـر اسـرائ  يمـردان فلسـط   فرزنـدان و  د. او از شهامت زنـان و يمهم سخن بگو

 داند. ميمند ارزش اريجهان اسالم بس يبرارا ن مقاومت يد و ايگو يم

ام و در آنجـا رنـج    ن رفتـه يفلسـط  خدمت در يش برايها پ من سال»گويد:  ايشان مي

ـ ار سـخت د يفشار وارده بر آنها را بس ر ويمردمان و تحق  ريـ دم کـه غ يـ د مـي مـن   .ام دهي

ـ نبا ما نگران بودند. اريمسلمانان بس رنج بر مسلمانان از  ن ويم کـه فلسـط  يد اجـازه دهـ  ي

 .«فراموش شوندها  ينيفلسط

 ها ناقص ترك يجراح

 گويد: بود. ايشان ميه ياز کشور ترک يپزشک جراح ،گر جلسهيسخنران د

طـرف   ار خوشحال هستم و ازيبس ،رسانم ميبه شما  ه رايام مردم ترکينکه پيمن از ا»

ـ اگـر پ  .ميخود معتقـد  9امبريم که به رسول و پيگو ميهموطنان  خود و از مـا   9امبري

ک يـ عنـوان   بـه  ؟دهـيم  چه پاسخي به ايشـان مـي  ؟ ديا ن چه کردهيفلسط يبپرسد که برا
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توجـه   با ،شود مي  يبدن ضع از يقسمت يم. وقتيص دهيتشخ را يماريد بيبا ما ،جرا 

توانـا   راگر آنهـا  يها به يکد ميکروبل پرداختن يبه دلاست، اما کوچک  يمارينکه بيبه ا

 .به آن پرداخته نشده است يجدطور  بهن ين مسئله درباره فلسطيابا تأس ،  .کرده است

ـ ترک مـا  کشور م دريگو ميد يخ عبيسخنان شبرابر  من در بـه انـدازه    يا چ مسـئله يه، هـ ي

 ت ندارد.ين اهميفلسط

 «داووس» وغـان در ارد ينطـق آقـا   م ويا انتقال غذا داده يبرا که ما يينه تن از شهدا

ـ با مـا  .رسـوا کـرد   ل راياسرائ جمهور رييسد که چگونه يديد را «سيسوئ» پايتخت د از ي

سال اسـت کـه    445م. حدود يريکمک بگ ،ن حوزه تخصص دارنديکه در ا ينيمتخصص

 ن قرار است.يما به ا يها حل اما راه .ميدست گذاشت ياند و ما دست رو آنها عمل کرده

 ؛برگردد 4234 قبل از يد به مرزهايل باياسرائ. 4

 نشود؛ يتعد يمسجد االقصبه . 9

 کند. يعذرخواه يآزاد يه به خاطر حمله به کشتيترک د ازيل باياسرائ. 4

 455 ينـه عروسـ  ين هزيفلسـط  در مـا  .ميکنـ  مـي ت يغزه حما م دريتيما از سه هزار 

 «.ميا ن کردهيمأت خانواده را

ـ بداند که اد ياو با .کند ميپزشک ترك هم به نسخه خودش عمل ن  او يزان دارويـ ن مي

دا يـ جلسـه او را پ  . پايـان کنـد  مـي را ن يسـرطان بزرگ  د و غدهين مرض شديت ايهم کفا

شوم. پس از احوال پرسي و رو بوسي به ايشان گفـتم از سـخنان    مي رو هروب او با کنم و يم

ـ مثـال زد  را يخـوب  ينمونه انسان .متشکرم يليشما خ  يمـار يب درد ود. در واقـع، کسـي   ي

. او ند بـه درمـان بپردازنـد   ا هکرد يسعو همواره ص نداده يدرست تشخ ل رايل اسرائيتشک

ز يکـه شـما تجـو    يا در ادامـه بـه ايشـان گفـتم نسـخه     اما من کرد.  تشکرخوشحال شد و 

ـ ا ؟4234 يهـا  نيچرا بازگشت بـه سـرزم   ؛است يد هم ناکافيا هکرد مانـدن  بـه معنـاي   ن ي

ـ يهـم آن قـدرکوچک اسـت کـه اهم     شـما ديگر  يها درخواستاست. ل ياسرائ  .نـدارد  يت
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 ن وي. دلـم بـه حـال فلسـط    پاسخي ندادپزشک ترك . اما ا نکنديبکند  يل عذرخواهياسرائ

 کنند. ينها فکر مکوتاه درباره آ چقدر ميامت اسال يها که خوبنيا سوخت ازها  ينيفلسط

قبل » :ديگو ميارکوتاه يبسسخنور ديگري است که ه يجرين کشور از« نايمحمد ماکاش»

 يزيـ ان چيـ هوديچرا به  و« ديرو ميد چرا به قدس نيمن پرس دخترم از ،آمدن به مکه از

 رم کـه چـرا مـا   يبگپاسخ ن کنفرانس يا از ن کنفرانس تايام به ا من آمدهد؟ حال يگوئ مين

 .«؟ميرو ميگر به قدس نيد ،ميرفت ميحج به قدس  از که سابقا 

تـا  کـه  اسـت  و پر محتوايي  بيعجسؤال  ،نايم دختر کاشيبهتر بگوا ي نا ويال کاشسؤ

   .سوزاند مي استخوان آدم را مغز و

 از کشور سودان «محمد نور»دکتر 

محمد نور سخنران ديگري است که از کشور سودان در ايـن جلسـه شـرکت کـرده     

 گويد:   با عرض سالم و تبريک به حاضران مياو است. 

آن  ستند که قـدس از يهم متحد ن مسلمانان با ،نيه فلسطيقضمانند اي  چ مسئلهيدر ه»

عزت مسلمانان است که کمتـر بـه آن توجـه     ةم که اول مسئليد به آن برگرديبا ماست و

هـا هسـتند    ستيونيگو با صهو گفتدر پي از مسلمانان  يگري  ديطبا تأس  اما  .دارند

 اند.  لياسرائ با گوو استمداران به دنبال گفتيشتر قدرتمندان و سيبالبته که 

 .اوردنـد يدست نه ل بيشتر اسرائيب يجز سرکش يا جهيچ نتي  هين طيا ،نکهيجالب ا

ـ تقو ن وي  فلسطيتضعسبب ها، همه  همه کنفرانس آند اول تا يويکمپ د  و کـا يآمرت ي

 و يساز عرفات، شهرك ها، تروروگو گفتن يا مسلمانان از دستاورد .ل شده استياسرائ

 مسلمانان بوده است.شتر يکشتار ب

راه مقاومـت تنهـا روش    راه مقاومـت اسـت و   ،ن راهيآخـر که ن است يت اياما واقع

هـا   يروزيزمان پ در م که مايبه دست آورد اعتماد به نفس را ما. است يروزيپرسيدن به 

 در پي:د يما با ،ن راه بزرگي. در کنار اميزنده هست
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مقاومت  يانان خود را براساس الگوم. جويپرورش نسل مقاومت باش يتالش برا. 4

 م؛يت کنيترب

م و يهسـت  يسن عه ويش اعم از ،ن خوديب ر وحدت دريگ يما در سودان به شدت پ. 9

س شـده اسـت کـه خـط     يسـ أت ياريبسـ  يهـا  سودان سازمان م که دريده ميبشارت  ما

 .«رنديگ يم يپ مقاومت را

کـه  اسـت   ينـوران  يپوسـت  اهيسـ ديـک ديـدم. او   زاز نآخـر جلسـه    در را محمد نور

بـا سـواد    مقـدس و بسـيار   هـاي  ياللهـ  حزب بتش به بچهيه .دارد يگريچشمانش برق د

 يثرمـؤ  کار ،پرورش آن نسل يبرام يگو يبه او م دهم و يدست م او با .ماند يمخودمان 

ثر ؤمبسيار  ها ن مبارزهيگسترش ا درکه ر قنطار است يسم هاي ، خاطرهآن وام  انجام داده

 .کند ميتشکر  محمد نور .ديکشور خود استفاده کن يبرا شاءاهلل آن را ان .است

 ديم عبيخ عبدالکريدار شيد

جلسـه اسـت.    دربعثـه   ريـيس آمـده و بـا   ران يدار بعثه ايبه د ديم عبيخ عبدالکريش

مسـئله اخـذ    دهـم و  ر قراريثتحت تأ خ رايشبايد بتوانم است. فرصت خوبي دست داده 

تـر   کيـ ن موضع که به موضـع قـدرت نزد  يا از او با ل راياسرائ يها خاطراتش در زندان

 .ان بگذارميم است، در

ن جلسه بود. يشد، هم ش قدس برگزاريمراسم هماهايي که در حاشيه  يکي از جلسه

 ران ويمـد بسياري از شد  جداگانه برگزارطور  بهد يم عبيخ عبدالکريشاي که با  جلسهدر 

شـروع  کمي دير به جلسه رسيدم. اما خيلي سـريع   .کردندشرکت بعثه  حاضر در يعلما

ديگـر  امشـب   .وه گذاشته بودنـد يمو روي آن ز يما، م يرو هروب ن باريا .به نوشتن کردم

بـه او   .آمـد نيـز  فـارس   يخبرگزار خبرنگار «ييکربال»سپس م. ينبوددو شهروند درجه 

 د.يستم. خنديندو گر شهروند درجه يا امشب ديبگفتم 

گويـد:   قاضي عسکر در حال سـخنراني اسـت. ايشـان مـي     االسالم والمسلمين حجت
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 بـا  يهماهنگ وبستگي  هممسئله  ،ت دارديلبنان اهم که در ميار مهيبس يزهايچ از يکي»

شـجاعت مواضـع    حسـن نصـراهلل بـا    ديسـ ان مواضع است. يب ت دريشفاف مردم لبنان و

 شـما را  ينکه رهبريا .کند ميان يب خود را هاي دهيا بدون تعارف همه اعالم ورا خودش 

شـهادت   فرهنگ جهـاد و  اييبا اح .است ميمه ارينکته بس ،کند مي يمعرف الگوعنوان  به

 دا کرد.يتحقق پ ياله هاي بود که وعده

 علـتش را هرچنـد   .ميسـف متأ اريبسـ  ،ر نشده استيامسال دا« اهلل بعثه حزب»نکه يا از

 يبـاز  و «يريحر»قتل  پرونده .اهلل امسال بعثه ندارد حزبدانم که چه شده است که  مين

 .سـت ين اهميتـي  کـم  زيـ چاهلل  حـزب  ينـابود  يتالش عربسـتان بـرا   و يالملل بيندادگاه 

 .«عربستان بله! و تسا يعينقص ش کم اريبس يالگوهم اهلل  حزب

 .ميگـزار  سپاس اريبس مياسال يجمهور شما درهاي  تالش از ما»د: يگو ميد يخ عبيش

ـ دار کـربال  در يريپـذ  شـهادت  م، ازيدار 7نيامام حس يعاشورا از ،ميدارهرچه  ما  .مي

د عـرب  يد حسن به سيسه روزه همه قبول داشتند که س و يجنگ س در يروزيپ ازپس 

 ريـ اخ يهـا  سـال  کـه در  ييهـا  دولـت  از يکـ يبـا تأسـ     .شـد  د مقاومت مشهوريس و

نادرسـتي   يدولت مصر است که ادعاها ،جاد کرديمقاومت ا يبرا ياريبس هاي مزاحمت

 .ه مقاومت مطر  کرديعل را

 «.ديبه رهبر معظم انقالب برسان را م سالم مايدواريام م ويخوشحال يليدار شما خيد از ما

 يگـر يد ي، بحث جدمسجدالحراما در يبعثه  جماعت در اقامه نماز يبحث چگونگ

 رت گرفت.صو عسکر يقاض د ويم عبيخ عبدالکريان شين آقايبود که ب

ـ ا»کنـد کـه:    مـي نقـل   يوهـاب فردي قول  از يهادو يآقا  کـه نـه خـدا    اهلل  حـزب ن ي

  اعضـاي  همـه  .«ن مقاومـت کـرده اسـت   يتـاکنون چنـ  چطور را، نه نماز  شناسد و مي را

ــاب   ــرد وه ــت ف ــه از باله ــ يجلس ــدت دروغيو همچن ــو ن از ش ــتگاه ييگ ــ دس   ياه

 .دنديت خنديوهاب يغاتيتبل
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االسـالم   حجـت پرسـيدند.   هـايش  م دربـاره خـاطره  يخ عبـدالکر يش ازهنگام، ن يا در

گرفته  را ر قنطاريسم هاي شان خاطرهيبه من اشاره کرد که اهم عسکر  يقاض والمسلمين

گذاشـتم   ؛ چـون ام منتشر نکـرده  هنوز يول .ام نوشته ييزهايمن چ» :خ گفتياما ش .است

 ياگـر شـما همراهـ   و گفـتم   به زبان آمدم جلسه سرنيز از اين من  .«مرگم ازپس  يبرا

ـ  را شما هاي م خاطرهيحاضر ما ،ديکن جلسـه   35ر يسـم  م. مـن بـا  يهم گرفته و چا  کن

 .گفته نشود شماهاي    است خاطرهيح .است يمصاحبه کردم که اتفاق بزرگ

ناراحـت   ،منتقـل شـود   مـرگ او  ازپـس  بـه  ها  ناگفته از ياريخواهد بس ميخ يکه شنيا از

ـ تأي و يقاضـ  االسالم والمسلمين حجتاما اشاره  .کنم مين يزن چندان چانه .شوم مي گـر  يد دي

اصـرار   يبـرا  ميحس کردم ک .کردنگاهي مل به من أت سر خ ازيش. آمد به کاربيشتر دوستان 

 من آماده شده است.

فرصت  که هنوزنيااز  .همان بعثه استيمبراي شام خ امشب يش. ده بودنديچ شام را زيم

 صـدر جلسـه، کنـار    بـا  در يتقر .زنم مي دور بزرگ شام را زيمبسيار خوشحالم.  ،نشدهتمام 

که  ياهلل هادو تيهم آسمت آن نشينم.  مي عسکر يقاض خ ويک به شينزدو  ميمظلو دکتر

اعتبــار  و يدانــ زبــان و ياعتبــار اجتمــاع س ويتــدر ل ويتحصــ اســت. در يمــوفقانســان 

دسـت   از خـورم و  مـي غبطه  ،کنم ميفکر  به او ياست که وقت يمعدود کسان از ،يالملل بين

 شوم. مي يشاک ،دن در علمينرس ييجا خودم به خاطر از دست رفتن عمر و به

 االسـالم والمسـلمين   حجـت د و يـ گو مـي  يهم به فارسـ  ييها د تک مضرابيخ عبيش

دسـت   او هـاي  طمـع خـاطره   من که هنوز از .کند ميصحبت  يفارس او عسکر با يقاض

ک يد يع م قبل ازيگو مي کنم و مياشاره  ها دوباره به خاطره ،مياجازه چش با ،ام برنداشته

 همـه مـا   يبـرا هاي بسـياري   صحبت او .داشتم يمتعدد هاي جلسه ريسم لبنان با ماه در

 خواهد شد. يبزرگکه کتاب داشت 

 مـرا بـه    مـي ک عسکر بـه کمـک مـن آمـد و     يقاض االسالم والمسلمين حجتدوباره 
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شـما چـه    م بـر ينـدان    است کـه مـا  يم حيگو ميخ يبه ش کرد. يم معرفيخ عبدالکريش

ـ ا م وينشان ده ايبه دن ل رايالزم است درون اسرائ ما .گذشت فتـاده  ين اتفـاق تـاکنون ن  ي

شـما   بـا اي  ک هفتـه يو م يآ ميگر به لبنان يک ماه ديمن  ،ديشو ياگر شما راض است و

 کنم. ميتمام  مصاحبه را کار

ـ بـه خـاطر ا   .«ميده ميد انجام ييايشاءاهلل ب ان»د: يگو مي رد ويپذ ميخ يش ت يـ ن موفقي

ـ ا .برداشـتم  مـي مه مگا .کنم يم يهم پرخور ميک ،خورم ميلذت  با شام را ن دوسـتان  ي

خـدا   ،ن موافقـت يا ،بعد يو البته مدتخواهد افتاد  يندارند چه اتفاق خبر يليما خ يلبنان

 شد. يعمل يگريبه شکل د ،را شکر

 ن کـدو يا»د گفت: يخ عبيش .ش آمديکدو، پ يخورشت آلو سبز يشام بحث نوع سر

شـده   به معجـزه سـبز   7ونسيحضرت  يغذاعنوان  به قرآن است که در ييهمان کدو

کـه رونـده    ييحلـوا  کدو ايتنبل بوده  يکدو، ا آن کدويدا کرد که آيبحث ادامه پ .است

جلسه عکـاس  در پايان د. يبوته بود. شام به آخر رسا ي پوشاند ونس رايبود که حضرت 

ه از يـ ک زاويکشم و در  يبار خود را کنار نم نيرد و من ايگ يم يادگاري يها عکس ،بعثه

 گرفتم.عکس  همخ يشبا ايستم، حتي  عکس مي

 ماريباميرالحاج با ديدار 
بـه  اين حال، مار است و با يرالحاج عراق بيام .مييآ مي «االسالم موالحجت »ديدار به 

آغـاز   ،ليـ دلن يد و بـه همـ  يـ گو مـي سخن  ياو به فارس د.يآ ميران يرالحاج اياستقبال ام

 گذرد. يدوستانه م يها يپرس شتر به احواليو ب ستين ميچندان رسها  گوو گفت

عسـکر و خـودش( را    يقاض االسالم حجتآمدن سادات ) ،يبوشهر ينيحس اهلل آيت

ن سخن ياز ا ميبه گر ،با همان حال نزارهم موال  يو آقاداند  ميموال  يآقا يسبب شفا

 ،شناسـم  مـي نو من چون آورند  ميرا  يار پر مالطيگز بس .کند ياستقبال م يبوشهر يآقا

 دهند. يز به کار خود ادامه ميخورم. اصحاب جلسه ن يکنم و نم مياط ياحت
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ار يکـه بسـ   يخ نعمـان يشـ  د.يـ گو مـي ک يـ ل دولت عراق را تبريتشک يبوشهر يآقا

از مـان  يزابه  ،ها کشمکش ل و تولد دولت عراق را پس از مدتيتشک ،زبان است خوش

 .کند تشبيه مين يسزارطريق 

 ؛سـتند و نگراننـد  يخوشحال ن يليان خيآقا» :ديگو ميآرام به من  «خ االسالميش»دکتر 

دار  شـه يتر و ررومنـد ين يمـالک  اتفاقا  يول ،بوده «يعادل عبدالمهد»نها يا يدايکاندچراکه 

و ماسـت. ضـمن    مياسـال  يعه و جمهورين به نفع شياست و ا يتر از عادل عبدالمهد

ـ  ،هم داشته ييچپگراسابقه  يعادل عبدالمهد ،نکهيا عه برجسـته و  يک شـ يـ  يمـالک  يول

 .«دار است استخوان

ـ زبـان  به  ميرس يدر سخنان ،موال يخ محمدتقيش ياما آقا  ياظهـار خوشـحال   يعرب

کنـد کـه    مـي  يدواريـ د و اظهـار ام يگو ميل دولت عراق سخن يند تشکيافراز کند و  مي

 رومند و در شأن مردم عراق بوده باشد.يو ن يحکومت مشترك قو

 خ مـوال کـه از شـاگردان برجسـته    يشـ بـراي  عسکر  يقاض االسالم والمسلمين حجت

کند. ايشان کـه از تشـکيل دولـت عـراق      آرزوي بهبودي مياست  «صدراهلل  آيت ديشه»

 کند. يراه اقتدار و عظمت عراق و مردم آن دعا م يهموار يبراخشنود است، 

 ،کنـد  ميمن زوم  يعراق رو ناگهان عکاس بعثهکه با سرعت در حال نوشتن هستم 

 کنم. ميرا به نوشتن گرم  زند و من باز سرم ميفالش، برق 

ـ   فقيـه  ولينده ينما .آورند مي يپرشکر ييچا ،دو جوان عرب  هـاي  ياز حضـور عراق

گزار است و سـخن   موال سپاس ياز آقاگوناگون  يگوهاو ران و گفتيدانشمند در بعثه ا

شـتر بـه   يکـه ب  يکوچک يصندلروي چراکه  ؛ت نشودياذازاين  بيشخ يکند تا ش ميکوتاه 

شباهت دارد، نشسته است. ايشان تـب شـديد دارد و عـالوه بـر ايـن،       ييبازجو يصندل

 د کمر هم دارد.يسک شديد ،که آقاشود  ميمعلوم 

 :بيـت  اهـل نار ين شـده و در سـم  يـي تع يکه نتوانسـت در سـخنران  نيخ موال از ايش



 111 1341 حجه ذي پنجم شنبه پنج 

 211/ ص31131/ شاخه 31-5-36/ تاريخ زاده نجف / مجري:31/ پرينتراييآ گيري صفحه غلط/ 13حج

 ار ناراحت است.يبس ،شرکت کند

 هـاي  شيبعثه عـراق و شـرکت در همـا    هاي تيفعالدر مورد  يبه روشن يخ نعمانيش

 د.يگو ميبعثه سخن 

 يخـانوادگ  يهـا  بـه بحـث   ،مـوال  يآقـا  يها يماريبو ادامه جلسه بحث کمردرد در 

ش را باال بـرد  يها شدن صورت، دست چاره با کمال خجالت و سرخيرمرد بيپ .ده شديکش

 .«بدون همسر ،ميآ ميمن چند سال است تنها » :و گفت

ران داخـل  يـ ران بعثـه ا يبـه همـراه چنـد تـن از مـد     . ميکرد يموال خداحافظ يبا آقا

دوباره ما را ده طبقـه   ،ن آمدنييبا وجود پادچار مشکل بود آسانسور رفتم، اما آسانسور 

 باال برگرداند.

 يآمل ياهلل جواد تيدر محضر آ

فـه  يوظ»فرماينـد:   مي عسکر يقاضاالسالم والمسلمين  حجتبا ديدار در امروز استاد 

 «حج است. بلکه اقامه ،ستيبرنامه حج ن ياجرا ،يبعثه مقام معظم رهبر

کـه  کـرد  ارسال  ميايپ ،کنگره حج يامسال برا يآمل ياهلل جواد تيآ ،ن اساسيبر هم

ـ منتشر شـد و در اخت « جمال حج و جالل عمره»با عنوان  ار حجـاج قـرار گرفـت و از    ي

در ايـن پيـام    بعثه اهدا شد.گوناگون  يعضاشان هم به مراجعه کنندگان و ايبعثه اسوي 

 ايشان گفته بود: 

آن را طبـق رهنمـود خـدا بـر عهـده       يامبر پروردگار، معمارياز آن نظر دو پکه کعبه »

 جامعـه  يسـتادگ يتوانـد محـور ا   ين اسـت، مـ  يزمـ  يدر رو يدين معبد توحيداشتند و اول

مقاومـت و مصـاف بـا هرگونـه     ز در برابر شرك بوده و مـدار  يدر قبال الحاد و ن يديتوح

 يمقطعـ  شمندانهياند يستادگيو ا يام متفکرانه موضعيان و ستم باشد. گرچه خداوند قيطغ

را بـه   يدستور داد. اکنون که فروغ اسالم جامعه انسان يا و منطقه يمحل ييگردهما يرا برا

 يخردمندانـه مـذهب   ييآرا و جمال ينيمعمارانه د يبان و جهان يديتوح مانهيحک ينيب جهان
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ال خام اهانت بـه قـرآن   يکه خ يا سه مشئوم هر ابرههيدس ميبا وحدت اسال ،خواند يفرا م

حـج اسـت    يدر مراسم جهان .مينمائ اخنث ،را دارد 9نبوت ميم حضرت ختيو هتک حر

 .«شود يبرطرف م يرو و کج يشيموحّدان، هرگونه کژاند همه يکه با هماهنگ

 نادرست يها يزير خودخواهانه تا برنامه يفتاوااز 

شناخته شده  يها عربستان و از چهره يصدور فتوا هيئتکه عضو « صالح فوزان»خ يش

و تفـرعن صـادر کـرده کـه انجـام       يت خودخواهيدر نها ييفتوابه تازگي،  ،ت استيوهاب

 د:يگو ياو م .ت حرام و باطل استيوهاب يجز براساس فتواها ،اعمال مناسک حج

م اعمال مناسک حج خود را کنار گذاشته و با در نظر يخواه يمسلمانان م ما از همه»

مناسـک حـج را بـه     ،ت مـا يبر طبق احکام و روا ،ميار داريکه در اخت يشرع گرفتن ادله

ـ يـ دمان را تحميـ م بـه زور عقا يتـوان  يما نم .آورند يجا ن حـال هـم   يامـا در عـ   .ميل کن

ـ    ،مـذاهب بـا بـدعت و شـرك    گر يم که ديم تحمل کنيتوان ينم جـا  ه مناسـک خـود را ب

 .«ميها اشتباهاتشان را بفهماند به آنيما با .اورنديب

گـران  يد ،حق مطلق اسـت  ،ا باور کردهيکند آنچه او خوانده  يال ميخ فوزان که خيش

نادرسـتي  ت يـ عجب ذهن .کند يو اعمال آنها را با مارك شرك و کفر و بدعت محکوم م

 اند! منطق کاشته ان کميگرا توهمن يامغز در  «عبدالوهاب محمدبن»و  «هيميت ابن»را 

 همايش روحانيون در مکه
ماننـد  ساختمان مسجد هـم   .شود ميبرگزار  يدارهاد نمازخانه ون دريش روحانيهما

سـبب  مسـجد   يقوس شبه هاللکه  يا به گونه ست؛انحنا يدارادر داخل خود ساختمان 

 يفرم داخلـ  و يدرون طراح يمعمارشک،  بياما  .ده نشوديشود آخر مسجد خوب د مي

هـايي   آيهجمله  از ؛است برخوردار يدرخور يهارمون بنا از رفته در به کار هاي يکاش و

 يهـاي  يطراحـ  زيـ سـق  ن  بـر  .اسـت  «کـوثر »سوره نوشته شده، وار يد هاي يکاش که بر
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کامـل  طـور   بهرا ط يمحها  آيهمنقوش به  يلوسترها ها و نيز هيمنقوش به آشکل  يا رهيدا

 ميدکتـر مظلـو   ير آقـا يـ ون که به تعبيش روحانيهما از ريغها  نيا کرده است و يمعنو

، ونيروحـان  از ياجتماع جمـع قابـل تـوجه    بااست، حج  ت دريروحان يپارلمان فرهنگ

 .شود ميل يتشکها  نهيمع وها  نيمع ،ها کاروان ونيروحان

ـ ارزوه يشـ  :از ندا عبارت کهکند  اشاره ميبه چند نکته  ميدکتر مظلو  ونيروحـان  يابي

 آموزش و انجام اعمال و ،قيام تشريون در ايروحان يها تيفعال يابيبحث ارز ،ها کاروان

 .کند يم يابيارزون يروحان مجموعه اموررا انجام اعمال زائران اينکه 

را کساني ن يرابطالبته  ق انجام نگرفته است ويام تشريا ازپيش  تا يابين ارزياتاکنون 

 رسند. يبرم يشتريسرعت ب با يعيطبطور  به ،گردند ميع به کشور بريکه سر

 د.کن يراد ميضرورت کمک به مسلمانان پاکستان امورد  دررا  يوطسبحث مب ميدکتر مظلو

گـاه  يپشـت جا  اي گوشـه  درتـا در نهايـت،    شدم جا ن بار جابهيچند ،ن جلسهيا در

ر يـ ز تحريـ مو سـپس  کنـد   ميم بلند يجا مرا ازاصرار  با يعسکر يحاج آقانشستم. اما 

گـزارش  تا راحت بتـوانم  کند  يمپشت تابلو پنهان  مرا م فراهم ويرا برا يبزرگاي  شهيش

 سم.يش را بنويهما

خالف بـر کـه  شـوند   ميده يدمرداني ش يبو ون کميروحانگوناگون  يها ن چهرهيب در

نـام   جلسـه بـا   يمجر هاي آنها تأثيري نداشته است. روي چهره عمر گذر ، چندانخودم

کـه  بـدون آن  عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت زاند ويخ ميبر جمع را ]امام زمان

مـال  ، در کزنـد يبرخ بـه احتـرام او  سـپس   د وننيهمه بنشـ  تا کند يسع کالس بگذارد و

 رود. مي يسخنران زيون، پشت ميبرخاستن روحان همراه با يسادگ

و ساده  ؛ن هم هستيالبته چن نم ويب ميروان  ساده و يليخ را رييسکه بگوييد د يشا

ـ آ مـي دست ه ن روزها کمتر بياست که ا يمتيغن ،ران ارشدين مديب بودن در متواضع  د وي

 خـودش تعـارف و   با يليخ خدا را شکر. ن استيران چنيا يرالحاج فعليام ،خوشبختانه
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 .ندارد يورز استيگران سيد با

  .ديــگو مــيســخن  ،9آن حضــرترحمــت و  امبريــپ يتيريمــد هــاي يژگــيو از او

 قـرآن   در اسـت کـه خداونـد آن را   بسـيار زيبـايي    يژگـ يو ،ييخـو  نـرم  ونيکو اخالق 

 کند. مي تر برجسته

 برابـر انسـان خشـن و    کـه در گـر آن يد 4.«ا مُرتَبمُداراةَالنُا »د: يفرما مي 9امبريپ

ْو ـَتَ كيً ل لاَعلاُه َفُقواَل ََلُ قَْواًل ّلا  فِْرَعْوَن إِناُه َطَغ  اْذَهَبل إَِل ) :بودد يامناد يرحم هم نبا يب
َ
 9.(َش يْ ُر أ

ار يبس منظم بوده وآن حضرت  يد پوشش ظاهريگو مي 9امبريپهاي  ويژگيطر   با او

چ يشـود کـه هـ    مـي ن قلـم  يـ صـاحب ا  يشرمندگسبب که  يزيچ اند. شده يبا ظاهر ميز

 ندارم. يظاهرساز يها ظرافت و يپيت خوش در ياستعداد

 درهـا   کـاربرد واژه  يچگونگمورد  در بار نياقاضي عسکر  االسالم والمسلمين حجت

ـ نکـه  يچـه ا  ؛کند مي تأکيدسخنان خود  کـه امـام    گفتـه بـود   يا جلسـه  در يک روحـان ي

 ياريبس ها وقت ن جمله آقا ساعتيا .مکه خارج شده است از ،ترسعلت به  7نيحس

کـه محصـول    ه شـود يـ ش توجيمسئله برا کرد تارا ايجاد  يبحراندر کاروان  گرفت و را

 بوده است.ها  کاربرد واژه ظرافت درنداشتن 

ـ يد و ياجتمـاع  درباره رفتار يساز بحث فرهنگبه  ر الحاج،يام بـه  و پـردازد   مـي  ،ين

توجـه   ،است ميمه که مسئله حساس و يترددونقل  حملموضوع  يساز آمادهضرورت 

جمـرات   مير يبراها  سنگ يآور جمع يد برايزائران باکند که  مي تأکيداي دارد و  ويژه

حجاج  ،نيبرخالف قوان يان روحانيآقا از يکيمانند نکه ينه ا ،اقدام کنندامروز ن ياز هم

 کنند. يآور سنگ جمع به مشعر برده تا را
                                         

 .33. تحف العقول، ص1

ا يد متذکر شود، يد، شاييبا او سخن بگو يان کرده است، و به نرميکه او طغ ديفرعون برو يبه سو» ؛33و  31. طه: 2

 «.( بترسدي)از مجازات اله
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 يهمـدل  از ،مراسم برائـت  يمورد برگزار عسکر در يقاض االسالم والمسلمين حجت

ـ انيضرورت صدور ب شتر ويب يهمراه و عرفـات چـرا    در ،نکـه يا وگويـد   مـي ه سـخن  ي

اسـتفاده   يمعنـو  ه پـاك و ين ادعيااز نکه يا يم به جايده ميمداحان بيشترين زمان را به 

توسـل،   يبـه خوانـدن دعـا    ،جورواجـور  يها يمداحکردن به  گوش يبه جام. چرا يکن

 پردازيم. نميعشر  مناجات خمس ل ويکم يا دعاي يابوحمزه ثمال يدعا

کردنـد.  اهـدا  جوايزي  يليتکم يآموزش هاي آزموندگان يبرگز ازپايان، به برخي  در

نفـر دوم،  گـاه رفـت و   يجا يدشداشه پوش که بر بـاال  يخيش «انيد عطاريسع»نفر اول، 

 «.اضيف يمحمد مهد»

 ده است رايجه رسيبه نت ت اويريتحت مد هاي که برنامه ياحمد يآقاهنگام، ن يا در

 ستاده است.يااز سالن  اي شادمان گوشهکه م ينيب مي

 ميه هاشـ يمرضـ » و« مـي زهـره غال »، «يمنؤه ميمرض» :يها سه خانم به نامهمچنين 

 زه گرفتند.  يبرتر جا يها نهيمععنوان  به «يباريجو

 و يدتـرد ونقـل   حمـل  سازمان حج سپرده شد تا از رييس ياليل يبه آقاادامه جلسه 

ش قـدس  يبه هما خود راسرعت د بايمن با. اما ديون بگويروحان يحج برا يياجرا امور

 دا کنم.يپ د رايم عبيخ عبدالکريد شيبرسانم تا شا

 هاي ايرانيان خارج از کشور  ديدار با کاروان

هـاي   جمعيت بسياري در حـدود هفتصـد نفـر از کـاروان     .بعدازظهر است 4ساعت 

ن يا اند. گردهم آمده يدر سالن اجتماعات بعثه در دارهادهاي متفاوت  گوناگون و هيئت

ـ  کـه  ؛ تاجايياستي ديگر ها کاروان تر از ار جوانيت بسيجمع اطفـال هـم    يصـدا  يحت

 شوند. ميجمع مشاهده  چند کودك نيز در شود و ميده يشن

حت يشتر به نصـ ين جلسه بيا در ،داشتهگسترده  يصبح چند سخنران که از رالحاجيام
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نکـه امـام   يچـه ا کنـد؛   مي تأکيدديگر ز يچ هر ش ازيبش ياين مقوله دعا وبر  وپردازد  مي

بکوشيم تا داند و در اين کانون معارف الهي بايد  مي يکانون معارف اله حج را =ينيخم

 م.يکن ياد خدا زندگي شتر بايهرچه ب

 يه بـرا يت و سـهم يـ اختصـاص ظرف  از عسـکر  يقاضـ االسـالم والمسـلمين    حجت

تشـويق حضـور جوانـان در    کـه در راسـتاي    يسياست ؛دهد مي ها خبر جوان يگزار عمره

 گويد. ميو تاريخ اسالم  ايخ انبيتاراز مراسم عمره است. او 

ت حـال و  ، جمعيـ عسـکر قاضـي   االسـالم والمسـلمين   حجتسخنراني يافتن  با پايان

بـه   «محمدرضا آغاسي»اين حال و هوا با اشعار مرحوم به خود گرفت و هوايي مهدوي 

 .خود رسيداوج 

 نکيد عشدق هدا هد   ا بر     به م ه آمددم ا 

 

 نکيددبدده ا آ آ  آکدده  و دده ع فدد نآهدد  

 کدددام گ ادده مشددعد کدددام کددن  منددا   

 

 نکيبدده ادد ل  ردد  هدد     ا ت ددا  بنشدد  

 آ  ندداه   ددد    ا مرددا  کدده بددد بنددده  

 

 نکنبدداو  دده هدد  بتدده ا   ا مرددا  کدده  

 کيبه   ش         د   شناسد   کيچ     کن 

 

 کيسد ه   سش از هدد    شنا   ز ل ف    

گـروه  کـه   ميهنگـا . خواندند «نيسبط»بود که اصحاب گروه  ياشعار از ين بخشيا 

 ازشـکر دسـت    را خـدا خسته نباشيد گفتم. به آنها  ،گشتند ميگاه بريمحل جا ازسبطين 

خواندند که مـن   ييزهايچ ( برداشتند ونامفهوم يعرب اشعار )منظور مييقد يونانيمتون 

 ند.يگو ميديم چه يحاضران فهم همه و

سـازمان حـج و بعثـه و    گونـاگون   هاي تيبه شبکه و سا ياز دسترس، ميمظلو دکتر

معاونـت  بعثه و البته گوناگون  هاي ايجاد پيوستگي ميان حاجيان خارج از کشور و بخش

 گويد. فرهنگي بعثه سخن مي

جملـه   ازها  يليوطن، اشک خ ران ويدرباره ا يمرحوم محمد نور يصدا ،پس از آن

شده از گذشته  تر يمن دوست داشتن يران برايسخت اکه است  يمدت .آورد در خودم را
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ترين کانون عشق بـه واليـت و    اصلي ،چراکه ايران ؛ورزم ميبه آن عشق و عجيب است 

 سرزمين دفاع از اسالم و تشيع و حقانيت توحيد است. ،ت است و سرزمين آنامام

ـ ا ريکـه سـف   «يمحالتـ ن يحجت االسالم و المسـلم »پسر  «يمحالت يرسول»  ران دري

پرتعـارف آغـاز    و يار طوالنيک مقدمه بسي ،کوتاه جلسه اريوقت بس در ،عربستان است

 .پرداختکرد و بيشتر به سوابق شخصي خود در جذب ايرانيان خارج از کشور 

شـود چـه    ميضرب نفره  ت هزاريجمع در يوقتو ق و محدود است يض اريوقت بس

بـه ذهـنم   اي کـه   بهترين جملـه  . امامکان داد ن اتالف زمان ويا برابر درتوان  ميپاسخي 

انـد   کـرده  يت معرفين اقليبهتر ان رايرانياز مسئوالن کشورها ا ياريبس»اين بود که: آمد 

 .«اند م بودهيمق يکشورها شرفت دريپو توسعه  که منشأ

کـه  گويـد   سخن ميم خارج کشور يان مقيرانيروابط ادر مورد شتر يب يمحالت يرسول

عـه  رمجمويز کشور از ان خارج ازيرانيا اداره امورارتقاي  مياسال يجه توجه جمهورينت

 شده است. جمهور رييساست يبه ر «انيرانيا يعال يشورا»به « امور ايرانيان اداره»

 ؛اساسـي دارد  يج فارس تفاوتيخل يکشورها هاي موضوع با ،مسائل موجود در اروپا

 شود. مينبه آن  يتوجههيچ ج فارس يخل ت مضاع  که دريبحث تابعمانند 

 يفضـا  وزارت خارجه پرداخت که چندان با يشتر به مسائل صنفيب يمحالت يرسول

 آن از جلسه که خـود  رييس يا نامه نياخطار آئ بانداشت. اما درنهايت،  يخوان جلسه هم

 ان برد.يبه پا را شسخنان ،کند مياد ي ياخطار انضباطعنوان  به

کنـد و   به سخنراني مـي شروع  يباييز يشعرهاخواندن  با يزديآقاي راشد  ،در ادامه

 .نامند ، مي«لسانک يعل يجري رالدعا مايخ»با ظرافت: ز ين را اش جلسه

بـه  د که يگو ميسخن صدور مغز  از ،واژه فرار مغزهااستفاده از  يبه جا يزديراشد 

ـ يا ما» گويد: . ايشان ميه شده استيشان چنين توجيا ين مسئله براياظاهر   اگـر  هـا  يران

چلـه   ت ديـدم کـه در  يکو نانوا را درک يمثال   .ميمظروف قابل رشدي هست ،ظرف باشد
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 .کند مياداره  را تا تنور تابستان همزمان دو

همه عالم معروف اسـت   که در آلمان کينينئوکل در ؛دنکن مي خارج بروز ها در يرانيا

 هستند. يرانيا ،متخصصان آنبااليي از درصد که 

 ،را برگردانـد  زنـش او  بود پدر دم که قراريد را ي ايرانيپزشک ،ک سفر خارجيي در

پزشک جوان بـا تعجـب بـه     و برگردي.ران يابروي را بزند اگر و حضرت عباس ت گفتم

 «شما چرا؟ آقا»: گفت من

  رددد     م        گدددد هددد   رددد  

 

  ردد    محفدد  مددا گفددش   اددن      

 : ديفراموش نکن اصل را تا دو ،ديکه هستاي  نقطه يادتان باشد هر ،اما عزيزان من 

 ؛  تياسالم .4

 .تيرانيا .9

 شـما درود بـر   ، بـر به پيش ،شتريکسب دانش ب و يرانيژ ايکسب پرست حف  و يبرا

 «.مشما سال

 با اميرالحاج يران ستاديران ستاد مکه ومديجلسه مد

مسـئوالن و   ،خاتمه پيدا کرده و اينـک  ،نقل و انتقال آخرين گروه از حاجيان به مکه

انـد تـا گـزارش آخـرين پروازهـا و       اي برگزار کرده مديران ستاد مکه با اميرالحاج جلسه

 943 گوينـد بـا   مـي  يگزارشـ طـي  کدام رو، هر ازاين .روند امور را به اطالع وي برسانند

چ زائـر  يه ،اند. امسال به عربستان آورده شده يرانيا يهزار حاج 454 ييجا هجاب با پرواز

عربسـتان   ، دريچ زائريه ،ن زائران مسنيوارد عربستان نشده و از ا يد مخدرحامل موا

که  ر کردهيدستگران يا در نفر را 443 ،هاي ايران س فرودگاهيالبته پل نشده است. ريدستگ

 اند. هبه خاطر مواد مخدر برگشت داده شد

 اقتـدار  خود بر هس شد که وجود اين دفتر خودبيسأت ينه دفتريفرودگاه مد درامسال 

زائـران   از يبخشـ  ،هـا  فرودگاه کمک کرد. البته در جريان نقل و انتقالن يا حج ايران در
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انتقـال  نه بـه مکـه   ياز مد ،با تنظيم برنامهو اده شدند که البته به سرعت ينه در جده پيمد

 شد.سرعت انجام  جايي با هفتاد و جابياتفاق ناگواري نيافتند و هيچ 

ا خدمات ينبود آب  از زائران مشکل مسکن کم بوده و نه، خوشبختاحوزه مسکن در

هسـت.   شـه بـوده و  يهمآنهـا   يدور آسانسـورها و  مشکلولي شکايتي نداشتند.  يجار

ها مربـوط بـه حـوزه     بحثست و ينبحثي  يتيريمدتوان گفت که در حوزه  رو، مي ازاين

 است.   يساختار

ـ  نهـار ک وعـده  ي درنفر  هزار 454براي  ،آشپزخانه مکه در همـه  شـود و   ن مـي يمأت

 گيرند. صورت ميآشپزخانه مکه  دو وپزها در پخت

 43هـم  ها  کاروان درصد از 43و روز  94درصد  45و روز 49تا 92ران درصد زائ 33

 اســم بازگشــت زائــران شــروع مکــه مر از ،قيام تشــريــا ازاســکان دارنــد و پــس روز 

 خواهد شد.

اداره  وسـيله  بـه  ،شـهر مکـه   دسـتگاه اتوبـوس در   345 ،شهري مکهونقل  حملبراي 

نفـر   45تـا  يبعضـ  نفر مسـافر و  3برخي  که در به خدمت گرفته شده است.ونقل  حمل

 يبـرا : »گفتونقل  حملات يعملبا ابراز رضايت از  ييغالمرضا رضا .اند هم بودهمسافر 

 «.اختصاص داده شده است ،بيست اتوبوس ،رمردهايپ جانبازان و

مکـه   درهـا   يفـوت »و گفت:  زائران را ده نفر اعالم کرد يريکل دستگ ،حراست ريمد

و محـدود   اريبسـ گذشـته   يهـا  نسبت به سـال امسال و اند  نه بودهينفر در مد 3نفر و 49

 «.کمتر بوده است

تمـام   در يسال جار در .به صورت آنالين بوده استها  اتفاق مسئله ثبت حواد  و

 شـده و  يزيـ ر ان برنامهيحاج يبيمه برامورد  در شود و ميجام ن انيثبت نام آنال ،مناطق

 افت کند. يمه دريد بيبا قدر داند چه يم يزائر هر
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 «خ عدنان القطانيش»ن يبعثه بحر با داريد

 يکـ ي ن دري. بعثه بحررفتيمديدار بعثه بحرين به  ،شنبه بعد از نماز مغرب و عشا پنج

ـ  هـا   پله ازسالن ساختمان در  .دارد قرار «عزيزيه»منطقه  يفرع هاي کوچه از م و يبـاال رفت

مـن   .کنم ج فارس تعجب مييفات اعراب خليتشر يسادگ ازشديم. فات يتشراتاق  وارد

دهـم. ابتـدا    خ عـدنان القطـان دسـت مـي    يش با ،ژه دارميو يا ن عالقهيشه به بحريکه هم

ـ آمد بعثـه مـا  دار يـ شما به د ،در سال گذشته»گويد:  ران مييرالحاج ايام امسـال مـا    د وي

کـه روابـط    يوجود با» د:يگو مي يپرس احوال پس از ،و در پي آن« د.يبازد يبرا ايم آمده

مربوط به حج هستيم و مـا   امور عالقمند به گسترش روابط در ما ،خوب است اريبس ما

 يحـج جمهـور   يهـا  يژگـ يبه و ،دارهاير ديهمچون سا. ايشان «ميدار يخوب هاي هتجرب

 را متذکر شد.هايي  نکتهران پرداخت و يا مياسال

تعارفـات   بـا  کنـد و  مـي  يمعرفـ  ان رايـ تـک آقا  تـک همراهـان،   يمعرف رالحاج بايام

 دهد. ميخاتمه  را گوو گفت

 االسـالم والمسـلمين   حجـت زيارت حج را به  ،ن که نسبتا  جوان استيرالحاج بحريام

 تأکيـد  يخيتـار  و ياسـ يمناسـبات س  بر او .ديگو ميک يجمع همراه تبر عسکر و يقاض

 يهمکـار  به تعـاون و  م ويشما احترام قائل هست ين برايبحر در ما» گويد: و مي کند مي

 اسـت.  واحـد  مـا  قبلـه  اعتقاد و ن ويد .دن شما استيد ،منافع حج از و يمشما معتقد با

نه آنها هم يهز م ويدار يهزار حاج 49 .دنفر از کارکنان را به همراه دار 935بعثه بحرين 

ون يروحـان  ،هـا  کـاروان  همراه .روز است 95آنها حدود  مجموع سفر دالر و هزار چهار

 .«دهند ميهستند که به حجاج آموزش  ينيد

هـم اشـاره   روزانـه زائـر    هينشربه عسکر  يقاض االسالم والمسلمين حجت ،بين نيدرا

معـاون سـابق مطبوعـاتي     ،«رامـين » يآقـا از  .مانه اسـت يصم يليگوها خو گفتکند.  مي

موجـود در   مييکتـب قـد   شود دربـاره  ميا يآپرسم  مي ميوزارت فرهنگ و ارشاد اسال
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معنـوي دو کشـور سـخن بـه ميـان       هاي بحرين فکري کرد و از ميرا  مشترك کتابخانه

 شايد راهي براي يافتن آثار قابل توجه شيعه در بحرين يافت شود. آورد؟

 شنيدني يگويو گفت

خواهنـد   مـي  عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت ،نيبعثه بحر زگشت ازراه با در

ـ  يهـادو  اهلل آيتاما  .بزنند يها سر کاروان از يکيبه  فرصت استفاده کرده و از  و يتهران

 .ميرس ميهتل ناز  داريدبه و م يجلسه دار فتند ماگن يرام يمحمد عل

 داريـ دکه به  بوده باشد يهادو يا آقاين يرام يآقا کار ياقتضا د است که دريالبته بع

خودشـان   يهـا  برپايي جلسـه  يخواهند برا ميان يآقامتوجه شدم که  هم منند. يايبهتل 

بـه علـت خـوردن دارو،     خسته بودم و يليچون خدادم همراهشان بروم؛ ح يترج ،بروند

، گـرفتم  از دعاي کميل گـزارش مـي  چشمانم از خواب سنگين شده بود و همچنين بايد 

 شدم.ن يرام و يهادو ين آقايماش سوار ح داده ويترج قرار بر را بود که فرارن يا

ا هفتاد يدن هفت گز کدام از هر .ده هستنديا ديدن گشته و ايدو دن هر ،نيي و راموهاد

 ح است.  يار خوش توضيبس يهادواند.  شتهگ آن را گز

 يکه آقـا  ينوع از يشانس به اضافه خوش اش يدان به همراه زبان، گستره اطالعات او

سـازد   مـي  يالمللـ  بينت يک شخصي يهادواز توجه است که  د بريمزد، يگو مي يمطهر

س سـخن  يداوس سوئ يالملل بيندعوت سال گذشته خود به کنفرانس  که ازاي  اندازه در

 در را مـي مه ميمرکز اسـال سال پيش،  44و به عبارتي،  4225در سال  يهادو .ديگو مي

س نرفتـه  يگر به سـوئ يد ،خ به بعديآن تار داشت از مياظهار ايشان  .س کرديستأس يسوئ

ـ  او .رديـ شکل نگ يسخن پراکن شائبه و تانشده است  ميه اسالمؤسسر يگ يپ و ن يهمچن

 د دريـ گو مـي . جالب اينکـه،  ديگو ميآلمان سخن  گر دريد ميک مرکز اساليس يسأت از

حکـم انتخـاب   عنوان  به لنديتا در ين ملکيار سنگيک اختالف بسيحل  يبرا 4224سال 

کـه  بـوده   يلنـد يتا يعيشـ بـه ظـاهر   ه مؤسسدو مربوط به  يملک هاي اختالف ه بود.شد
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مانـده بودنـد و در   حـل مسـئله عـاجز     از هـا  همؤسسر يسا و مياسال يسفارت جمهور

 يهـادو  دهنـد و  مـي ت يرضـا  يهـادو  يقضاوت آقا ت ويدعوا به حکمنهايت طرفين 

 «بـانکوك » آن هـم در  ،متر بوده هزار 35شد که مساحت آن  يت ملکيحکم مالک ،جوان

 هست. بوده و يمت ملکيجهان به لحاظ ق ين شهرهايتر گران از يکيکه لند يتا

ـ بـه نفـع   و تحقيـق،   يبررس يمدت س ازهادوي پ و البتـه  دهـد   مـي  يأک طـرف ر ي

ـ . بدين ترتيب، عه استيش يطرف مدع است و يسن طرف اوکه دانست  مين ک عـالم  ي

مالک بـه ملـک    ،سال بعدشود  مين اتفاق سبب يادهد و  مي يأر يک سنيبه نفع  يعيش

بانکوك  دري خود را متر هزار 35سپس ملک  ع کند وياعالم تش د ويايده به تهران بيرس

ـ ا از يالبته هادو .کند اهدا :بيت اهل يمجمع جهانبه  ه کـرد کـ   مـي ن موضـوع گلـه   ي

ـ ا از يبـردار  چ بهرهيه ،تاکنون  بـه حـال خـود     آن را يمجمـع جهـان   وه ملـک نشـد  ن ي

 رها کرده است.

اسـالم   يالملل نيدر کنفرانس بنکته جالب ديگر در مورد هادوي اين است که ايشان 

ـ يـ نخسـت وز  «بلـر  يتون»کرده بود و پس از ايشان  يت سخنرانيحيو مس بـه  س ير انگل

و اسـالم   يهـادو ، با طعنه خطـاب بـه   يدر ضمن سخنراندعوت شده بود که  يسخنران

او فقط زبـان  بدين معنا که «. کند يخوب صحبت م يسيانگل ،يرانيخ اين شيا: »ه بودگفت

خواهـد و   مـي اجازه  يهادوبه همين دليل،  او. ينياش خوب است و نه منطق د يسيانگل

ت يحياسـالم و مسـ   برجسـته و نمايندگان متفکران رود و در مقابل  دوباره به جايگاه مي

( زنده يسيانگل يلسوف منتقد ضد خداي)ف «برتراند راسل»أسفم، اگر ار متيبس»گويد:  مي

ـ ايبلر ب يده است که آقايرس يبار گفت که جهان به وضع اس  يبه ما و شما م ،بود د و ي

 «.کنداظهار نظر  ين کنفرانسيدر چن

بلـر   ي، تـون يمتذکر شد که هادو ،ن گزارش را نوشته بوديکه ا «ميتا»سنده مجله ينو

چـون   يس  را به حاضران منتقل کـرد کـه چـرا افـراد    أر و احساس تيشدت تحقه برا 
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چـون   مـي مه يدتيـ و عق يفکر يها ن کنفرانسيدهند در چن يبلر به خود اجازه م يتون

 اظهار نظر کنند. ،تيحيکنفرانس اسالم و مس

بـه  کـه  لط  کرد  البته خدا من تلوتلو خوران به هتل برگشتم و .ميشو مياده ين پيماش از

 رسانم. خود را به دعاي کميل مي .است يل درحال برگزاريکم ي، دعايجلسه ادار يجا

همـان   بـا  را يکـه اسـتاد هـادو    يکشنبه( وقتي« )هيالترو ومي»روز  بعد، ظهر سه روز

تعجـب   او .کـنم نقل  لند رايخواهم که داستان تا مياجازه  او از ،دميد آسانسور در هيئت

استراق سمع در نهايت از کنم و  ميطنت يش ميک .دانم مي را ماجراکجا من  کند که از مي

اجـازه  خندد و کريمانـه   با صداي بلند مي . ايشانگويم خود در صندلي جلوي ماشين مي

 کامل نقل کنم.طور  بهرا دهد که من آن  مي

 برگزاري مراسم دعاي کميل در بعثه

شـروع  دعـاي کميـل شـب جمعـه در مکـه را       «يخوانسار يالسالم صالححجت ا»

هـاي   ديگـر از مشـکل  و  شـود  مـي  برگزار يمتفاوتشيوه به ل يکم يدعادر مکه  .کند يم

 .اند تجمع کرده يدارهاد شکل هتل سالن اجتماعات منحني همه درامنيتي خبري نيست. 

 رسد. مينفر  هزار دو ش ازيببه ت يجمع

گـري  يد .دينال فقر از آمد و 7انمنؤرميامشخصي نزد »کند که:  نقل ميآقاي صالحي 

همـه را بـه    7امـام  .کردشکوه نداشتن فرزند  ازفردي هم گفت و  يخشکسال ازو آمد 

آقا چرا هر سه را به اسـتغفار حوالـه فرموديـد؟    که استغفار دعوت کرد و وقتي پرسيدند 

ـا}فرمايد:  خداوند مي» :آقا فرمود ـاُكـْم إِن َتْغِفُروا َن َْ ـَالء َعلَـْيُكم َفُقلُْو ا َِ السا ـ َِ ـلًنا يُْر
ُه ََكَن َغفا

َناًنا َونُ  َْ ـَننِيَ ِِّ َواٍل َو َْ
َ
ْدُكْم بِْ َِ ْنَهلًنا ْا

َ
 4.{َوََيَْعَ لاُكْم َج الٍت َوََيَْعَ لاُكْم أ

                                         
پربرکات   يهاا ار آمرزنده است. تاا بااران  يد که او بسيش آمرزش بطلبيو گفتم از پروردگار خو»؛ 31ا   31. نوح: 1

 يسرسابز و نهرهاا   يهاا فراوان کمک کند و بااغ  بر شما فرو فرستد و شما را با اموال و فرزندان يدرپيآسمان را پ
 «.ارتان قرار دهديدر اخت يجار
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 همچنين به روايت ديگري اشاره کرد که: 

حل کرد که  درخواست راه اش يسواد يب يبراآمد و  9به محضر پيامبر يرانيک اي

نتَأَيهلإ»ر: ياد بگي ن ذکر رايفرمود شما ا 9امبريپ .رديند ارتباط بگوبا خدا بتواند

َوَ  .«ناَعبدکأرّب 

گفت و اشک  مي«. ربُکَاناَانتَعبديَو»گفت: « انت ربي»اما فرد ايراني به جاي 

فرمهود:   9گويم پيامبر طور مي گفت: من اين 9سپس خطاب به پيامبر .ريخت مي

جبريل «. تو گفتي، کفر است که تو خدا باشي و خدا بنده گفتي. آنچه مي اشتباه مي»

 .که مالئکه کالم او را تغيير دهندنازل شد که خداوند فرمان داد 
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 9389 حجه ذي ششم؛ 9831آبان بيست و يکم جمعه 
 4344حجه  جمعه ششم ذي

 در مکه  :بيت اهلش يهما

 ،شين همايدر ا .شدبا قرائت قرآن آغاز  ،2صبح جمعه ساعت  :تيب ش اهليهما

عه هـم  يو شـ  يسـن  يعلما ،و طبق معمولدارند ا حضور يدنسراسر از گوناگون  يعلما

پردازند و از  مي يبحث و سخنرانبه  :بيت اهلحول محور بستگي  همدرباره ضرورت 

از  يکـ ينـد.  يگو يسـخن مـ   :ا و ائمه اهل تسنن با ائمه اطهارق علميو عال ها اشتراك

 ينـده مجمـع جهـان   ينماايشـان کـه    اسـت.  «يآصـف اهلل  آيت»ن سخنرانان ين ايمشهورتر

هـم  مـن   .ت استيسالن پر از جمع کند. ، شروع به سخنراني ميعراق است :تيب اهل

 کنم.  ميدا نينشستن پ يبرا ييجااما  .نميکنم در قسمت جلو بنش ميتالش 

کنـد و   ميعه بحث يو خانواده ش مياوضاع خانواده اسالل يتحلمورد در  يآصف يآقا

  يعيو خــانواده شــ ميدر درون خــانواده اســالبســتگي  هــمو  يبــر ضــرورت همــاهنگ

 .ورزد مي تأکيد

و بـا  رد يـ گ مـي  اريـ بون را در اختيتر عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت ،شانياپس از 

سـخن  هـا   نش انسـان يخداونـد در آفـر   ، از هدفاحترام به علما و حاضران در جلسهتعارف و 

 قرار داده است. (:تيب اهل) قرآن انقرآن و مفسر ،ايانبدر ت را يهدا ،نکه خداونديو اد يگو يم
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 گويد:  ايشان مي

امها   .به همراه داشته باشهد سالم و آرامي را  يزندگها  انسانهمه  يتواند برا ميقرآن 

را آورد که بتواننهد قهرآن را    يخداوند رهبرانرو  ازاين .داردنياز ن قرآن به مفسر يا

هها را   پاک و معصوم باشند تا بتوانند انسان يافرادنيز بايد ن رهبران يا .ر کننديتفس

 بدون خطا و اشتباه. ،قرار دهند تير هدايدر مس

علم و تقوا هست  يوقت 9«.تفقدوّن َأقبلََسلوّن»ن مردم هستد. يداناتر :تيب اهل

ل يه پس بهه چهه دل   ،رنديگ ميشده  تيرا از امامان معصوم و هدا يو راه و رسم زندگ

 يرين مسه يهمه  ،بشر ين راه زندگيبهترت کرد. يعبا تيدن يراخالقيد از رهبران غيبا

 .اند کرده يمعرف :ت عصمتيو اهل ب 9مبراياست که خداوند، پ

را عه يصفات شه هاي  تيروا «خ صدوقيش» ؟هستند يچه کسان :بيت اهل روانيپ

 :بيهت  اهل تابع فرهنگ ،عهيکه شيابيد  مي درد، يرا بخوان ها تياگر رواکه آورده 

رخهواه  يانهت نکنهد، خ  يبت نکند، خيد، غيدروغ نگو 2؛«اَ يعَعليمنَشاَةعيالي» :است

 .بشر باشد مسلمانان و ابناي و در خدمت به اسالم و جامعهانس بگيرد باشد، با قرآن 

آمدند به در خانه آن حضرت  7دار با امام رضا يد يبرابرخي آمده که ات يروادر 

 مهاه دو تها   ؛در را باز نکرد 7امام رضا .«ميان هستيعيما از ش»و گفتند: در زدند و 

رفت و بهه  يآنهها را پهذ   7شد، پس از دو ماه امام رضا ين عمل تکرار ميهر روز ا

را در  يو مطهالب  «ت دارديعه بودن مسهئول يش»، «دين هستيشما از محب»فرمود: آنها 

 3.ان فرمودندينه بين زميهم

م يبتهوان بايهد  م و يدهه الگو قهرار  را  :بيت اهل روانيرفتار و منش پما بايد امروز 

 ا مسخر مها خواههد شهد.    يدن ،مين کنيم و اگر چنيرا توسعه ده :بيت اهل فرهنگ

 د: يه فرما يمه  «مالهک اشهتر  »خطهاب بهه    7حضرت علهي  ،البالغه نهج 43 در نامه
                                         

 .333البالغه، خطبه  . نهج1
 .161، ص3. بحاراالنوار، ج2

 .353، ص65. بحاراالنوار، ج3
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ه تو يا شبين خدا هستند يا برادر تو در ديها نيتو گرگ درنده مباش و ا !مالک يا»

 .«تيدر انسان

و استفاده از  يساز تيبر ظرفو د يگو ين سخن مامنؤر قلوب ميتسخاز  عسکر يقاض

خيزم و به سمت  . من از صندلي بر ميکند مي تأکيد ران و لبنانيا ،عه در عراقيت شيظرف

و بـدون   يبـا گوشـ  اقوام گونـاگوني کـه   تمام سالن پر است از روم.  انتهاي جمعيت مي

و ... در آخـرين صـ     ييايمالز ،يياروپا ،اهيس ،زرد دهند. به سخنراني گوش مي يگوش

 نويسم. را مياميرالحاج نشينم و آخرين کالم  ها مي صندلي

 کستانيرالحاج تاجيبا ام داريدر د يقند پارس

ـ متعلق به ا ،گذشتهدر زبان است که  ياز سه کشور فارس يکيکستان يتاج ران بـوده  ي

 جدا شده است.ران ياکشور قاجار از  و در دوره

انسـال  يم يکستان، مـرد يبعثه تاج رييس ،«رزادهيل پياسماع» يآقا عصر جمعه است.

ـ پرهر اشعه آفتـاب  يز يصندل ياست که از نشستن بر رو  از اعضـاي  يکـ ي .کنـد  مـي ز ي

 د.يگو يم ينيريد، به شيگو ميد به او ينور خورش يدرباره زالل يجلسه وقت

 ه يدددددکددددده از ا  ز   خ آآبددددد

 

 ه يددددد ز خددددد   ر ا  مددددد   خ  

ـ ر ايابتـدا تنهـا و بعـد همـراه سـف      عسـکر  يقاضـ  االسالم والمسـلمين  حجت  ران در ي

و دکتـر فـال  زاده بـه     الملـل  بـين معاون  ،يو دکتر باقر يمحالت يرسول يآقا ،عربستان

 مکـه ظهـر جمعـه در    گـزار  ت انبوه نمـاز يجمع ه دربارهياول يها صحبت .نديآ ميجلسه 

ـ ار پرجمعيبسـ  يا نمـاز جمعـه   ،ن روزيمکه در اچراکه  ؛است ـ پ .ت داردي ز از يـ رزاده ني

د يـ گو يم عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت .ديگو مينماز جمعه بسيار در ت يجمع

ام يـ ن نمـاز بـه ا  يتر کينزدزيرا  ؛دارددر طول سال را ت ين جمعيشتريب ،ن نماز جمعهيا

و ونقـل   حمـل و  يخـدمات پزشـک  در مـورد  امروز ايشان ند. يآ يق است و همه ميتشر
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زائـران   ياکـه بـر   يامکانـات و نيـز  کتـب   ون و انتشاريت روحانيو آموزش و فعال يشهر

 دهند. مي؛ بيشتر توضيح فراهم شده است

َـَراَ  ). «ميطا َالرجياعوذَباهللَمنَالي»د: يگو يرزاده پس از تشکر ميپ
ْ
ََ اْل ُخلُ ا الَْاْسـِد َْ َعَـ

 ِ ِِ ُ آ كمْ نيَ  َُحَلِّقِ نيَ إِن َشلء اَّللا ََ  4.( ُنُوو

 کند که:   ينقل م «مين رويالد موالنا جالل»آن از  يو در پ

 ک  دار مشدتا ار  نهد  ده     دد   باک آ دم ب

 

 ؟ندآ آ آآخدد چددا  ز ا ده مد      ا خا ه را   ه  

 :و 

 هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس

 ،کسـتان يان تاجيـ جمـع حاج »د: يـ گو يبا درباره حـج مـ  يز يک جُنگ ادبيو پس از 

و  يچـه جمعـ   ،يچه انفراد ،کستان هستندينفر است که تحت نظر ستاد حج تاج 3355

ن يحس» يد که آقايگو ميهم ها  هيو ادو و دارو يپزشک هاي رزاده از قسمتيپ «.يکاروان

جـا را  و نـد  ا هنه و مکـه آمـد  يبه مدزاين ا پيش ،افتا هستند يکه عضو شورا «زاده يموس

ه هم به مکه آمـده و  ينه قبل( و بقينه رفتند )مديبه مدنفر از دو هزار بيش  .ندا هآماده کرد

 روند. ينه ميبعد از انجام اعمال حج به مد

  ددددد اه کعرددددده   دددددتک  بددددده

 

 بددددده  ددددددم   دددددک  دا دددددد    

  کددده هددد     بدددد ر چددده کدددد     

 

 ؟نددددددآکدددددده    ر خا دددددده آ  

   نددش ه  ددک کنددد     اندد چدد      

 

    ا گددک کنددد نگندده رددا   خدد    

ـ ما و شـما از   .ميم قبول نکنيتوان ميما دعوت شما را ن  م و يک کشـور بـزرگ بـود   ي

م و بـه آن  يکـه پنهـان کنـ   سـت  ين يزيـ ن چياز خراسان بزرگ بوده و ا يمنطقه ما قسمت

 م. يافتخار نکن
                                         

 «.ايد تراشيدهشويد در نهايت امنيت و در حالي که سرهاي خود را  همه شما به خواست خدا وارد مسجدالحرا  مي»؛ 12. فتح: 1
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 ا ددشن  ا ددد  خداسددار نددد        

 

 ن بدددال يهدددا ادددنا  چددد   بددد   

 ن بددده گفتدده ابددن ب   ددده  يبدده چدد   

 

  ندددده ب   ددددد عااددددق  نددددال   

 م و رشـته ينـدار نيـاز  بـه ترجمـه   چنـدان  ماست و مـا   يمادر يدر ين زبان فارسيا 

 هاست. ن حرفيتر از ا يار طوالنيمحبت ما بس

ـ  مـي صبح نگاه مانند  يما به زبان فارس ،ات ما باشديفرهنگ حج در ادباگر  م. بـه  يکن

 يجـا بـه زبـان فارسـ    نيکه در انيم و از ايشه از آمدن صبح خوشحاليما هم ،ن خاطريهم

 ،يات مـا در زبـان فارسـ   ينکه ادبيتر ا و مهم ميار خوشحال هستيم هم بسيکن يصحبت م

 د است.گرفته از قرآن و کالم خداونشتر بريب

  م لدددددد   معندددددد   مثندددددد 

 

   سدددش  ددددآر بدددد زبدددار نيکددد   

ـ با ندا ار نازكين دو رشته بسيکه ا ازبس .ينه تار دوست ،نه تار عمر ما محکم است  د ي

 «.ن دو رشته پاره نشونديم که ايبا زحمت مواظب باش

بـا شـوخي و    ،است مياسال يبعثه جمهور پيرزاده که در طلب آشنا شدن با اعضاي

 «.ميشو ميبعد آشنا  ،ميکن مي يب است که ما اول سخنرانيعج» د:يگو يم خنده

پـردازد و   مـي دوستانش  يبه معرف عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت ،پس از آن

 :ديگو ميرکانه يز

 «.ميران چا  کرديدر اشما را قبال   يباياشعار زما »

بازگشـت از مکـه بـه سـمت      ياز سـفرها  يکـ يکـه در  ي ا رزاده به خـاطره يپسپس 

ـ  يکـه بـه ن   يمـان آن ز»گويـد:   کند و مي دارد، اشاره ميکستان يتاج مراسـم   ،ميشـابور رفت

مردم در سر قبـر عطـار جمـع     .بوددر حال برگزاري  يشابوريسالروز درگذشت عطار ن

ـ  يبودند. ما که از گرد راه خاك آلوده بود شـروع بـه   دم يبـه جمـع رسـ    يم و ژنـده، وقت

ن خود عطـار  يگفتند ا ميت يکه جمعکردم و به قدري شعر خواندم عطار ر خواندن اشعا

 .«است که زنده شده است
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قاضي عسکر، پيرزاده را به نهار دعوت کرد و گفـت:   االسالم والمسلمين حجتسپس 

 د: يگو يم يرکيبه ز ه نيزرزادي. پ«ديبا ما بخور يآش و نان»

 شِ محرار مريد ه آ     دار اسدش   ي نع

 

  دار  راادد  کد  آادنا  راادد      گد آ    

در  يسـعد »د: يـ گو يم هرزاديپ ،ديآ يان ميبه م «يرازيش يسعد»سخن از که  ميهنگا 

افتخــار همــه  يســعد «بوســتان يعلــ يجمعــان بوســتانيال» ؛اســت يکشــور مــا ســعد

 «.هاست زبان يفارس

ذر هم اشاره کـرده اسـت   يا يماريبه ب ،در اشعار خود ياست که مولو يمدع هرزاديپ

ـ ا از جلسه نوار هم برداشته شـده و آ يآ»پرسد:  ميسخني  سپس با خوشو  ـ ا اي  ين بـرا ي

 «.؟استون يزيتلو

ـ  .خودمـان اسـت   يالبتـه بـرا  »د: يگو ميعسکر  يقاض االسالم والمسلمين حجت  يول

 .«تواند استفاده کند ميون هم يزيتلو

ـ اورياشعار را در کتاب حج ب»د: يگو مي يبوشهر ينيحس يآقا ،ه جلسهيدر حاش  .«دي

 .ام اشعار را نوشتهدم يم استاد تا آنجا که رسيگو مي

ـ پ .پلو بـا گوشـت   يباقال ؛نهار همه حجاج استمانند  ،همانانينهار امروز م ر زاده از ي

از خورشت آلو گرفته تا آبگوشـت و شـوربا    .ديگو مي يرانياغذاهاي انواع اش با  آشناي

 «.ن زرد آلـو اسـت  يا» :ديگو ميک يخ تاجيشرسد،  ميبخارا  يکه به آلوبحث و ... . اما 

ب يبـه سـ  هـا   يرازيم شيگو ميد. من يگو ميرا برايشان زاده فرق آلو و زرد آلو اما فال  

 .کند ميد يأيتهم سخن مرا  يبوشهر يند و آقايگو ميآلو هم  ينيزم

خداونـد   يخواند و از نگهـدار  يرا هم م يگرياشعار د ،رزاده از سر ذوقيپ ،در ادامه

 د:يگو يها م درباره انسان

 ک سنتسددتار   مددن مسددشنددادد  ها 

 

  دددا از  سددش مددن ا تددا     ش سددش  

  ددد   تددده  اادددش ي تيددددا     ا   

 

  گد دده رددد  دددا  فتددا    بش سددش   
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 خواند: يگريد ن شعر را جوريانيز  يبوشهر يآقا

  ا دک  آگد  تيدا  من آر اسش که مدن مد  

 

  ا   آبمدد  سددنه  تدده مدد  شدده  ا   يا 

ن يد وارد ايدانند که نبا يهمه م يول ،به مشاعره بکشدکار د يآ ميرزاده بدش نيالبته پ 

خورنـد.   يمـ  يفارس ي، آب را به شعري ديگرها همانيو م هرزادينکه پيچه ا ؛شوند يباز

ـ يا ينواز همانيکه سخن از م ميهنگا ـ تاجاميرالحـاج  هـا و دعـوت از    يران ران يـ ک بـه ا ي

 «خود تا نخواندت به خانه کس مرو»د: يگو ميک از قول عطار يخ تاجي، شرسد يم

 ران خانـه يـ نجـا و ا يا .گـران اسـت  يخانـه د  ين برايا»د: يگو مي يرکيبا ز ياما قاض

 «.خودتان است

 پذيرد. را ميشود و دعوت  ميخوشحال  يلير زاده خيپ

از زبـان   هـايش  ييبـا يران و زيـ   ايدر توصـ  ،نجا سـاکت بـود  يزاده که تا ا يموسو

 د:يگو يبا ميار زيبس «يزين تبريالد کمال»

 از آو خانددددد بتددددد      کددددد ه 

 

 سدددشيک مثددد   نددد   اددديد هددد   

 ش کندددا  اسدددش ندددنيدددا بددده غا نا 

 

 سدددشياسدددا  خداسددش  ددده غدده       

او و اينکـه،  کنـد   يز اشـاره مـ  يدر تبر يزين تبريخ کمال الديبه مسئله مقبره شسپس  

 داشته است.ز را دوست يچقدر تبر

  دار خ ا دد بد       ه مددا بده  دا   نهرد

 

  تدددار خ ا ددد بدد    ددد لح دده مدددا    

خته شده بود. احسـاس  يآم يو شعر فارس يقند پارس ينيريامروز با ش جلسه ينيريش 

 ، به ويژهغلبه داشت ميات رسيک و ادبيپلماتيبه شدت بر احساس د يو همانند يبرادر

بـر همـه حـاکم    رنگي و برادري  يکد و رو  نباز يها رنگ م تشخص که در مکه همهنيا

 شود.   يم

 رالحاجيبا امها  کاروان رانيجلسه مد

رالحـاج  يبـا ام  ،توجـه درخـور   يدر اجتمـاع گونـاگون   يها ران کاروانياز مد يجمع
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ـ ا يهماندار اصليمهرچند  کنند و يمالقات م ـ ل يسـازمان حـج و آقـا    ، ن جلسـه ي و  يالي

داران بـه    ران و حملـه يبـا مـد   ،رانيـ شخص اول حـج ا  ،رالحاجياما ام ،دوستانش هستند

 پردازد. وگو مي گفت

و گويـد   سخن مـي ها  کاروان تيريمد درباره عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت

 ،«شهود  يامهور مه   ينهابود سهب   ر بد يتدب» ؛4«رير سبب التدميسوء التدب»ن عبارت يان ايبا ب

   د:يگو يم

ه قهرآن خطهاب بهه    که  چنهان  ؛اسهت  يو مصلحت يمشورتت يريمد ،ينيت ديريمد

َ  َوَشلوِْنُهْم ِ  }د:يفرما يم 9امبريپ ََ ـَو َفَتـَوْ   ِْ ِر فَإَِذا َعَز َْ
َ
بها مسهلمانان   »؛ 2{اَّللِّ  اْل

 ؛«با توکل بر خدا عمل کن، يم گرفتيهنگام که تصم يول ،مشورت کن

 و« مشهورت نکهن   ل و نهادان يه مشهورت بها بخ   يبرا»د: يفرما يز مين 7يامام عل

 يو فهرد  يچهون از عقهل جمعه    ؛3«عقوهلاَمنَشاورَالرجا:َشاركهاَيف» :ديفرما مي

افت نادان يبراساس در ،ل و نادان مشورت کندياستفاده کرده است و اگر انسان با بخ

 رسد. يم ميل به تصميو بخ

 ،يقابـل توجـه آن بـود کـه در ضـمن سـخنران       نکتهبعد از ظهر است.  4:33ساعت 

 بودنـد،  گرفتـه دادن  ز ژست گـوش ين يبعض .ده بودنديخوابها  کاروان رانياز مد ياريبس

 کـه جلسـه   کننـد   در دل آرزو مـي  .دارنـد يهم کـه ب  يجمعبودند. ده يخوابدرواقع،  يول

 زودتر تمام شود.

حـج در   يهـا  کاروان رانيمداين است که توجه کرد د به آن يکه با ييزهاياز چ يکي

و  يفرهنگـ گـاه  يالت، جاي، تحصيتيريسطو  مدبايد آنها را از نظر هستند؟  يچه سطح

اسـت کـه چقـدر     مـي ار حساس و مهين موضوع بسيالبته ا بررسي کرد. ييگاه اجرايجا
                                         

 .133. غررالحکم، ص1
 .353. آل عمران: 2
 .363البالغه، حکمت . نهج3
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 وجود دارد.در آنها عشق و عالقه 

کنـد   ميه ي، توصاسته راه حل ئارادر پي که  عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت

د. ايشـان  يـ کن ييد و مردم را راهنمايده د و مشورتيمشورت کنحج مسائل د در يکه با

و گلـه  د يگو ميقه سخن يخود در آرام کردن اوضاع و ضرورت حسن سل هاي هاز تجرب

نـه تـا   يرا از مد يحـاج  ،ه سرانهيدار، به بهانه نداشتن سهم نک کاروايکند که چگونه  مي

 او  يه آب و غـذا يسـهم کـه،   دارد، درحـالي  مـي مکه در حال احرام گرسنه و تشنه نگـه  

 .به تعداد است

کـار و  تقسـيم  ح يت صـح يريعسـکر در مـورد مـد    يقاضـ  االسالم والمسلمين حجت

ک يچاره که يد من بيگو ير کاروان ميمد ،م نشوديکار تقس يوقت»د: يگو مينظارت بر آن 

از مسـئله عرفـات و مشـعر     .«ت کـنم يريکـار را مـد  باالي ن حجم ياتم، چگونه نفر هس

ـ انجـام آن و اعمـال حاج  بـر درسـتي    فقيه وليکه نماينده است هايي  موضوع  تأکيـد ان ي

  خواهد بيشتر به آن توجه کنند. ها مي بسياري دارد و از مديران کاروان
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 9389 حجه ذيهشتم  ؛9831آبان بيست و سوم کشنبه ي
 4344حجه  يکشنبه هشتم ذي

 عرفاتسوي  بهحرکت 

حرکـت بـه سـمت عرفـات و دل      يهمـه بـرا  است.  «هيالترو ومي»کشنبه و يامروز 

 يبـ يعج يغوغـا در مکـه   آنند، در تالش و تکاپو هسـتند.  آنچه گرفتار دن از همهيبر

از  ييحج، قصد جدا ؛نمينش يبه فکر مهايي را  لحظه .همه در تب و تاب هستند .است

از خود  ،اند که آمده ييم آنهايل عظيمن و خ ،ن راهيست و چقدر در اها يخود و خود

 شوند. يرها م
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 9389 حجه ذي نهم ؛9831آبان بيست و چهارم دوشنبه 
 4344حجه  دوشنبه نهم ذي

 نامراسم برائت از مشرک ؛روز عرفه
از حجـاج در  بسـياري   .است «عرفه»روز صبح است. امروز  2ساعت روز دوشنبه و 

جغرافياي محل براي ايـن جمعيـت متـراکم و    شوند. مکان و  ميچادر جايگاه بعثه جمع 

شـروع بـه   « سـماواتي »آقاي حجاج داخل چادرها هستند. بيشتر کم است.  فشرده بسيار

متوجـه  معنـاي آن را  کـه همـه   اسـت؛ مناجـاتي   کـرده   7نمؤمنـا مناجات اميرخواندن 

رَ » :شوند مي َي  ل  ه  َو  قري  ن اَال ف 
أ  َو  نِيُّ َال غ  َأ ن ت  ْلي  و  َياَم  ْلي  و  قريَ م  َال ف  م  بـارز ايـن   ويژگي  .«يَ الغناْلََح 

ارتبـاط بـا خداونـد     درهـا   حديث نفس همه انسان ،حال و درعين ها دعا سادگي عبارت

 متعال است.

اَاْل َ» أ ن  َو  اِيق  َالر  َأ ن ت  ْلي  و  َياَم  ْلي  و  َوَ ُ م  وق  ي  َاْل َر  م  ح  ر  َي  ل  َإِْل َُ ه  وق  ي  ََر  اِيق  َيُاََ،الر  ْلي  و  َم  ْلي  ُو  م 

َاجل َ رَ َوادَ ُ أ ن ت  َي  ل  ه  َو  اَال ب خيل  أ ن  َإِْل َو  َال ب خيل  م   «.وادَ ُ اجل ََح 

مگـر   ،کند چه کسي بر دردمند رحم مي .من دردمند و گرفتارم ! عافيت ببخش.خدايا

 بخش باشد. عافيتکه آن

گمـراه  تواند  ميچه کسي من گمراهم و  و يا هادي و من فقيرم و تو يتو کبير !موال

 جز هادي؟ ،ت کنديرا هدا

 هـاي  کنـد. او آيـه   ميرا حميد شاکرنژاد شروع  قرائت قرآن مراسم برائت از مشرکان
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 شود. يمخواند و پس از آن صداي شعارهاي مراسم برائت نيز بلند  را مي «توبه»سوره 

 «.ْلالهَاْلَهلل،َحممدَرسو:َاهللَاهللَاكَب،»

 «.بهَحقَر َالعاْلنيَاعتصمواََا،اهياَاْلسلمو َاحتدواَاحتدوَيا»

 «.برائةَاْلسلمنيَمنَعملَالکافرين»

با لباس احرام و بدون عمامه  عسکرقاضي  االسالم والمسلمين حجت ،ن مرحلهيدر ا

سـيد برائـت از مشـرکان را سـيره      را بخوانـد. رهبر معظم انقالب آمده و قرار است پيام 

ــد مــيالهــي انبيــاي  نِّ }: دان
َ
ــرِ    أ ل تُْشــ ٌء  بَ ــ َاِّ ــان حضــرت  ؛ کــه4{ِرُکونَ ـَِِّ ــراهاز زب  م و ياب

 است. 8هود

همزمـان بـا مراسـم    تاکنون، ان ترك که از چهار سال پيش يهياهوي بلندگوهاي حاج

پردازنـد تـا مراسـم برائـت و صـداي آنهـا        مـي گونـاگون  هاي  برائت به برگزاري مراسم

 بـا حمايـت کامـل دولـت     کـار  ، فضا را پر کرده است. البته ايـن الشعاع قرار گيرد تحت

 گيرد. ميصورت  يعربستان سعود

ْلَايُام َ» :کنـد  مـي نقل  7از امام صادقگوناگون  هاي با ذکر روايت فقيه ولينده ينما

ُُداءَاهلل نَاع ُُةَِمُُ بالَبائ ُُاهللَاْلَ  ــدا    يا» ؛9«ب ــمنان خ ــت از دش ــا برائ ــز ب ــدا ج ــه خ ــان ب  م

 «.شود يمحقق نم

حج مـورد نظـر جمهـوري    در مورد م حضرت آقا و کال مياز حج ابراهي =بيان امام

به خوانـدن   عسکرقاضي  االسالم والمسلمين حجت ،شود و در پي آن ميخوانده  مياسال

 پردازد. مي يرهبرمقام معظم ام يپ

و نيـز   ميامـت اسـال   هـاي  روزيو از پيـ  ميحضرت آقا از گسـترش بيـداري اسـال   

شده براي گسترش  سني و شيعه، تالش سازماندهي هاي هراسي، برانگيزش تعصب اسالم
                                         

 «.زار يد بيده يخدا قرار م يمن از آنچه همتا»؛ 53. هود: 1
 .113، ص31. بحاراالنوار، ج2
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 .گويد سخن مي ، ميدر برابر خيزش بيداري اسال مياقدا ،فساد

دوره قدرت گذشته آن و پيشـرفت در  برابر ع  شديد اسرائيل در به ضبه درستي او 

نظـام   هـاي  تحليـل نقطـه دقيـق تـاريخي و تحـول      و ميو نظا ميعلگوناگون  هاي رشته

آنکـه   چه ؛آقا بوده استحضرت ويژگي اصلي پيام  ،کند. درك زمان ميره ي اشاالملل بين

ـ    ين تسلط ايو هم تسلط داردخوب بر زمان و زمانه ايشان خود   هشـان بـر زمـان و زمان

 داشته باشد.ست از مردم توقع درك زمان و زمانه يبا ياست که م

در خاورميانـه، عـراق،    کـا يآمرو سياسـي   ميايستادگي در برابـر حضـور نظـا   ايشان 

 داند. مسلمانان ميمهم ستان و پاکستان را از وظاي  نافغا

ـ ا ،عسکر يقاض يحاج آقا وسيله بهپس از قرائت نامه  عتمدار بـه  يشـر  يبـار آقـا   ني

 پردازد. يام حضرت آقا ميپعربي  ترجمه

 د:يگو يم «فر مرتضايي»آقاي  يصدااز تقليد با  ،ادامه برنامهدر مجري 

َمنَبلدَاْلسلمنيَاْلرشكنيَاديتبتَ

َمنَبلدَاْلسلمنيَالغاصبنيَاتبتَيد

9َحممدَرسو:َاهللََ،هللاْلَالهَاْلَ،َاهللَاكَب

بـه سـن يائسـگي رسـيده اسـت و       ،مادر شعر و شاعري سياسي و مناسبتي به ظاهر

 قدرت تولد هيچ شعار جديدي را ندارد.

بـه سـمت شـرق     ،استمحل اجتماعات بعثه که  ،که از سمت غرب خيابان ميهنگا

انـد يـا    و چادرهـا نشسـته  ها  ديدم که در خوابگاه را ميت انبوهي جمعي ،رفتم ميخيابان 

 دارند. متفاوتي از مراسم برائت از مشرکانبرنامه سخنراني 

 عرفه يمراسم دعا

در محل سـالن مراسـم بعثـه در عرفـات آغـاز       43:33مراسم دعاي عرفه در ساعت 

 7حضـرت سيدالشـهدا   ؛ زيرامورد عالقه همه مردم ايران استشود. اين دعا بسيار  مي
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بـراي   ،. دعـاي عرفـه در عرفـات   انـد  خواندهاين دعا را در اين محل و در چنين روزي 

کامـل  طور  بهمورد توقع است. اينک که محوطه  ديشدبسياري از آرزوهاي شدن  برآورده

دهـم در   مـي ترجيح د، جمعيتي هم در حال آمدن هستناز انبوه جمعيت پر شده است و 

 م:ييهمين گوشه بنشينم و بگو

ْنتُْم جلِهلُوَن }
َ
ِخيِه إِْذ أ

َ
َ  َو أ َُ َْ َعلِْاتُْم ِل َفَعلْتُْم بُِيو   *قلَل َه

َ
 إِناَك َْل

َ
ُ  َو قللُوا أ َُ نَل يُو

َ
ُ  قلَل أ َُ نَْو يُو

ْجَر الُْاْحِسننَِي 
َ
َ ال يُِضيُع أ ْ  َيتاِق َو يَْصِِبْ فَإِنا اَّللا َِ ُ َعلَْي ل إِناُه  َِ ا اَّللا  َْ ِِخ قَ

َ
ُ  *ه ا أ َْ آثََرَك اَّللا ِ لََق قللُوا تَلَّللا

نَْحُم الرااِْحِنيَ قلَل ال َتْْثِنَب عَ  *َعلَْي ل َو إِْن ُك ال َْللِطئنَِي 
َ
ُ لَُكْم َو ُهَو أ  4.{لَْيُكُم اّْلَْوَ  َيْغِفُر اَّللا

 کدنک  آدا  ند يکه ه   ا ن نآالهمار کاا را    ا

 

 کددنک آد هدد  هننددا  ندديددن خا دده  ا بدده غنددا 

 آ  سددددتار  ا ددددد امدددددا   ن تدددد   ا 

 

 کدنک  آدا  ند يد اسدش مددا کده ن     ا گک کد ه 

 خواند: ين ميآهنگران چنن اشعار، حاج صادق يدر ادامه ا 

 ام اه آ   هيسددد  بدددا  اليدددار بدددد   ه   

 

 ام عنددد از کددف   تدده   بددا  گندداه آ   ه    

 
  دد انه   هوندد ن آيک اسددش  لدد ندد اه ها 

 

 ام ... با خ    من گدک کدد ه  اه آ   ه   آ  ان 

ْلَُ ا حل َ  ْلَلِع طائِِهَمانٌِعَو  َلِق ضآئِِهَدافٌِعَو  َهللِ َِال ذىَل ي س  د  ن ِعهَِم  َك ص 

َاجل َ و  ه  َصانٍِعَو  ن ع  َال ب دائِِعَوا ت ق نَ ُ ص  نا   َا ج  ط ر  َف  َال واِسع  َواد 

دائِعَ  َال و  ه  َِعن د  ْلَت ضيع  َو  ي ِهَالط اليِع  ل  فىَع  َْلََت   نائِع  تِِهَالص  م  َبِِحک 

َضاِرعٍَ لِّ َك  راِحم  َقانٍعَو  لِّ َك  رائِش  َصانٍِعَو  لِّ َجايىَك 

عـالم ناسـوت    انسان با نظام طبيعـت و موضـوعات   را بهين اشاره دعاي عرفه بيشتر

عرفه بـه مقولـه انسـان و     يدعابسيار متفاوت است. دارد و زبان آن با زبان دعاي کميل 
                                         

ا تاو هماان   يد؟ گفتند آيوسف و برادرش چه کرديد، با يد، آنگاه که جاهل بوديا دانستيگفت آ»؛ 31ا   33وسف: ي. 1
و  ييبايشه کند و شکين برادر من است، خداوند بر ما منت گذاشت. هرکس تقوا پيوسفم و ايمن  ي؟ گفت آريوسفي

کناد. گفتناد باه خادا ساوگند،      يع نميکوکاران را ضايشود چراکه خداوند پاداش ن يروز ميد سرانجا  پياستقامت نما
ست، خداوند شما يبر شما ن يخيوسف گفت امروز مالمت و توبيم. يد و ما خطاکار بوديبخش يخداوند تو را بر ما برتر

 «.ن مهربانان استيترآمرزد و او مهربانيرا م
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خلقـت و تـداوم ارتبـاط     يت آن با خالق و چگونگيانسان و رابطه و ن يات وجوديجزئ

ان نسبت يبه بپردازد و  ميخداوند اج انسان به يو تعلق و افتقار و احت يوستگيو پ يهست

بـر  هرچـه   .دهـد  يتوجـه مـ   يتعال يبار نش به ذاتيو جهان آفر ياج بشر و هستيو احت

 ،نکـه يتـر ا  م و مهـم يرسـ  يشتر مياج بين احتيبه ا ،ميشتر تعمق کنيعرفه ب يدعا يها واژه

 افـت يشـتر  يالشـأن ب  ميعظـ  ين دعايدر فهم ا يق هستيحقادر مورد ها  يآگاه جهل و نا

حـب و   يادآوريـ رود و  يش مـ يبا خداوند پاز يراز و نشتر به يبهم اواخر دعا  .شود يم

 محبوب و محبت خداوند به بندگانش است. ب ويحب

  اادددش  ا دهناگدددد مانددد ر    اددد  

 

 آهددددد بدددد دهناز از  ادددد   آکددددي   ل 

 ام حجيدر ا يستم قربانيس 
آيـد،   سـخن بـه ميـان مـي    د قربـان  يو اعمال ذبح گوسفند در ع يقرباناز  يد وقتيشا
شيطان نفس خود را نيز هماننـد   کهکنيد دن گوسفند تصور يبر سر حال دراي را  يحاج

 برد. گوسفند سر مي

 بعثه هوسيل بهح آن يت صحيو هدا يقربان
 و سـازمان حـج در حـج    يار خوب بعثه مقام معظم رهبريبس يگر از کارهايد يکي

بـوده اسـت. درواقـع،     يزده پاکستان ليمردم س يحج برا يها ياعالم ارسال قربان ،امسال

دادن  توجـه  ،عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجتبعثه و  يها ن دغدغهيتر ياز جد يکي

نظـر از   ل زده پاکسـتان بـود. صـرف   يبه مردم س يرسان زائران و حجاج به موضوع کمک

اعـالم   يبعثه مقام معظم رهبر ،که برگزار شد ييها شده و نشست يآور جمع يها کمک

امـا   .ل زده پاکستان ارسال کنديمردم س يحج را برا يها يخواهد قربان يکرد که امسال م

ار يبسـ کنـد،   مـي هـا را بـه پاکسـتان ارسـال      يران اعالم کرده قربـان ينکه ايها از ا يسعود

م و شما چرا يها را کجا صرف کن يم قربانيدان يمخود که ما اند  گله کردهو  ناراحت شده

خـود را نشـان دادنـد.     يليم يران بين نظر ايانجام ا يبراو در عمل،  ديزودتر اعالم کرد
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 هـاي  سياسـت  يدر مصرف گوشت قربـان  ها يسعود ،ميا نخواهيم يبخواه ،درهرصورت

ست کـه از نظرهـا دور باشـد و    ين يزين چيکنند و ا يخود را اعمال م يدتيو عق يمذهب

ام حـج، از  يـ در ا يقربـان  يهـا  ع گوشـت يـ است توزيست که سين قابل قبول يرو چيه به

حـاکم در   يافراطـ  يهـا  جـدا باشـد و جنـا     يدولت عربستان سـعود  ياست خارجيس

 رند.ين امکان بهره نگياز ا ،عربستان

ـ    يخوراقدام در ،يدست شيران توانست با پيا ،درهرصورت ش از يرا انجـام دهـد و ب

 رييسکه امري  ؛ل زدگان پاکستان ارسال دارديس يرا برا 4344سال قرباني شصت هزار 

 وصول آن را اعالم کرد. يا رسما  در نامه «ميبانک توسعه اسال»

 حجه ذيباران روز دهم 
صـحراي عرفـات و هـزاران چـادر      .اسـت  حجـه  ذيروز دهـم  بعدازظهر  3ساعت 

مکـرر قـرار    هـاي  باريـک، در معـرض بـاد شـديد و رعـد و بـرق       هاي تودرتو با کوچه

صـحراي  شديد سراسر  هاي گذرد و رعد و برق ميتند  گيرند. دقايقي از طوفان نسبتا  مي

 .اند فرا گرفتهمنا را 

ها درحـال اجراسـت؛    اشت جمعي از روحانيون کارواند مراسم بزرگ ،در داخل بعثه

بـه آسـايش ابـدي در    پيراهن تنفس را کنـار گذاشـتند و    ،که در سال گذشته روحانيوني

 خاك رفتند.

و جمعيت را با اشعار حـاف  شـيرازي بـه    است هم درحال سخنراني  «نقويان»آقاي 

 گويد. مياشارت او به طهارت در حج سخن حاف  و بندد و از  تو  مي

هرچند  ،توانم اين باران را ناديده بگيرم ميمرا فراگرفته است. ن ،شور بارش باران منا

در پوسـت  هرچه تمـاتر  روشني را به باران  هاي طاس شده و قطرهکامل طور  بهسرم که 

 کنم. مياحساس سرم 

به همين خاطر بايد اين بـاران را ديـد.    گويم اتفاقا  ميبارد.  ميگويد باران  ميهمسرم 
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اتفـاق  پس از عيد قربان و اعمال حج در منـا   رحمت خداوند و بارش نعمت که معموال 

 دهد. ميغوغايي از لط  صاحبخانه را نشان افتند،  مي

کنـيم. منطقـه از    مـي ساعتي در ميان باد و رعد و برق و بارش تند باران توق   نيم

 چـادر خـواب و چادرهـاي کوچـک سـفري      ها پـر شـده اسـت. حاجيـان،      انواع زباله

برنـد. داخـل يـک چـادر      مـي پناه اي  کنند و به گوشه ميوجور  وسايل خود را جمعو 

ديگر کـه بـه همـراه مادرشـان      سه پسربچهو ساله  3يک دختربچه آفريقايي  ،کوچک

  ،کننـد. بـه قـدري کـه از شـدت گريـه       ميگريه اند، به شدت  آمده يفروش دست يبرا

  ،هـا  از کـاروان  يکـ ياز کـاميون  و گلوي دختر بچه خشکيده اسـت. بـا عجلـه رفـتم     

آجيـل  ميـوه و  کند. مقداري  مي. آب را قبول ندادمبه دخترك گرفتم و يک بطري آب 

آجيـل را  هـم  من  .پذيرد مياو از من ن ، وليدهيم ميبه دختر را همراه همسرم بود که 

 روم. گذارم و مي ميکنارش 
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 9389 حجه ذي ازدهمي ؛9831آبان بيست و ششم چهارشنبه 
 4344حجه  چهارشنبه يازدهم ذي

 تعلل در بهداشت مناطق منا
به علت کوتاهي و تعلـل نظـام شـهرداري و بهداشـت در عربسـتان       ،هاي منا ابانيخ

خـود  انباشت زباله بـه بـاالترين حـد    روزها هم سعودي به شدت کثي  است و در اين 

جـاري   آلـوده  هاي آببا  ييها وجود ندارد. خيابان يرسد. هيچ سيستم دفع زباله فعال مي

 خورد. در ک  آن در عربستان بسيار به چشم مي

مـديريت شـهري در   نبـود  به شـدت از   ،که از مديران بانک مسکن استدوست من 

رقـم کالنـي   عربستان ناراضي و عصباني است. براي سه روز اقامـت در منـا از حجـاج    

منطقه چنـان گرفتـار آلـودگي و زبالـه      .فقط چادر است ،آنبرابر شود و در  ميدريافت 

آوري زباله در هر  جايگاه جمعد. نده ميبوي تعفن به شدت است که بسياري از مسيرها 

 .تبديل شده استمشکل ديگري به خود و اين متر قرار دارد  صد

پـس از رفـتن   جدي حضور ندارد و البته ممکـن اسـت   طور  بهاي  هيچ نظافت کننده

توانـد   مـي ايـن انباشـت زبالـه ن   که صورت گيرد. اما مسئله اين است حجاج اين نظافت 

اين جمـع انبـوه از    ،سه روزي که حجاج در منا هستندو در بيفتند ظرف يک روز اتفاق 

کنون تـا  4444کند. طي هفت سـالي کـه از سـال     ميبسياري را به بيماري مبتال  ،آلودگي
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در سيسـتم آب و فاضـالب و بهداشـت و امکانـات اينجـا       مـي هيچ تغييـر مه  ،ايم آمده

 صورت نگرفته است.  

نبـود.  همـراه  تنهـا بـا آزار شـديد ناشـي از وجـود زبالـه       ها  عبور از منطقه پاکستاني

چنـد نفـر   و داشت. در هر قسمت که يک موکت يا زيلويي بود فراواني هم  هاي زيبايي

کنند. از  ايستاده و بقيه پشت سر او اقتدا مي يک نفر جلو ،توانستند با يکديگر بايستند مي

 کم جمعيـت و محـدود و تقريبـا     شايد صدها نماز جماعت ،ابتداي خيابان تا انتهاي آن

 يکـارگزاران شـهر   يکـ يزيف يکـار  کم چهره يچند نفره در حال برگزاري است که ورا

 ييبـا يحـاکم بـر مسـلمانان را بـه ز     يکدليو  يکرنگي ،ت و عبادتي، رو  معنويسعود

 سازد. يم يمتجل
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 9389 حجه ذيچهاردهم  ؛9831آبان  بيست و نهمشنبه 
 4344حجه  ذيشنبه چهاردهم 

 ام حجيها در ا تيفعال ينيبازب

کـه حـج امسـال    نيا از پـردازد و  مـي همکارانش  ن خود ويم کار بيبه تقسرالحاج يام

دسـتگيري و   مواد مخدر واز انجام شده است و  ينه جديبدون هز ار خوب، آرام ويبس

 و خشنود است. يار راضيبس ،فتادهينبدي چ اتفاق يه وهم خبري نيست  يجد يزندان

ـ  هاي اشکالهرچند  .ن اقوال شک کرديادرستي  د درينبا شـته  وجـود دا هـم   يفراوان

رفتن به مشعر و منـا  هنگام  ،انيرانير ايمس که در يددونقل تر مقدمات حملمانند است؛ 

بخش  و رضايتار خوب يحج امسال بسخدا را شکر اما  .وجود داشت يکوچک يرهايگ

ن بعثه و سازمان حـج برقـرار بـوده    يب يار خوبيکه ارتباطات بسنيابرگزار شده، به ويژه 

 خـارج از  يهـا  کـاروان هاي  مشکلعسکر به  يقاض االسالم والمسلمين حجتاست. البته 

 ز اشاره دارد .يکشور ن

خواهـد   مـي چراکـه   کنـد؛  را مـي واحـدها   همـه  هـاي  تقاضاي گرفتن گزارششان يا

 ببرد. يرهبرو نزد کرده  يبند جمع را ها گزارش مجموعه

نفر آنهـا   424، تنها همکاران سازمان حج ران وينفر از مد 944از  ياليل يآقابه گفته 

 دهنـد تـا   مـي انجـام ن  اعمال حـج را . مديران و همکاران ديگر ندا هاعمال عمره انجام داد

او  ،ن خـاطر يبه هم .استباارزشي ن گذشت يا گران بتوانند به اعمال خود بپردازند ويد
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 است.خوشحال  يمشکل در مراسم سال جار انجام حج بدون مسئله و ز ازين

ـ پـرواز از ا  945متوسط  حد در ت در انجام پروازهاياز موفق ياليل نـه در  يران بـه مد ي

بـا  خـاص  به دو پرواز  را تأخيرقه يدق 44البته متوسط  است وراضي ار يبس ،هنگام رفت

انـد و اشـاره دارد کـه     شده تأخيرش متوسط يافزاسبب دارد که  يمنسوب مفراوان  تأخير

 و بهداشـت وضـع   ابـد. او از ي ميآذر خاتمه  42 آبان شروع و تا 92 بازگشت حجاج از

 ت کرد.ياعالم رضانيز  يشهر ونقل درون حمل

 ه در مکهيو کراونقل  حملداستان 

ـ اهرچنـد   .مکـه مشـکل دارد   يشهر درونونقل  حملستم يس نـه  يمد ن موضـوع در ي

 يداسـتان  ،نقـل  داسـتان حمـل و   ،شهر مکـه  اما در ،ت ندارديا مدخليت يموضوعچندان 

را صـرف   يد مبلـغ قابـل تـوجه   يبا ،ديايارت مکه بيکس بخواهد به ز هر .ب استيعج

بسـيار  ت يـ خـاص و پرجمع  يمکه در روزها ه دريکراکند؛ زيرا هزينه  وآمد رفت نهيهز

ارت يـ ز گرفتن سـهم خـود از  در پي عرب  ريغ که رانندگان عرب ونياباالست. به ويژه 

 با  ده برابر تهران است.يتقر ،مکه ن دريماش هيکرا .حجاج هستند

ـ  يا»د: يگو ميکنم و او با صراحت  در اين مورد صحبت مي يعرب رانندهبا  ه ن افـراد ب

آنهـا   يافت درآمـد بـرا  يشود که امکان در ميسبب آمدن حجاج  دنبال فرصت هستند و

ن يبـه همـ   .«کننـد  ميخود نگاه  يرحمت خداوند برانزول آن به چشم به  شتر شود ويب

ـ ا در مياسـال  يجمهـور  هياز ناحونقل  حملستم يوجود س ،خاطر ار مهـم  ين دوره بسـ ي

 کند. ميبه آنها در مکه  يچه خدمت مياسال يدانند جمهور يران نميحجاج ا .است

 در بعثههاي موجود  ل اشکاليتحل
 يبعضـ  ،شـود  ميمراسم برائت مطر   ياجرا يچگونگ موضوع ،بعثهجلسه  در يوقت

شـکل   هـاي  در مورد اشـکال البته  پردازند و مي ها بيان اشکالتعارف به  ار بايبس از اعضا
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  انجام شده بود. ييها يريگ يمنا پ عرفات، مشعر و گرفته در

ط موجـود در مشـعر و عرفـات اشـاره     يبه شـرا مطر  کرد،  «نواب» يآقا ي کهاشکال

االسـالم   حجـت  بـا اجـازه  نداشـتم،   يتيريجلسه سهم مـد  که در يوجود من با داشت و

 هـاي  اشکال ازو ان کردم يب عرفات را مورد نظر در هاي اشکال ،عسکر يقاض والمسلمين

ضـرورت تحـول در شـعارها و     و اجـرا روش  بودن و يو تکرار ياسيس وارده بر شعار

تـرك در عرفـات    يهـا  مزاحمـت کـاروان  ن يو همچنها  کاروان هماهنگ شدن برنامه و

االسـالم   حجـت  رد ويـ گ مـي قـرار   هـم  مورد توجـه جمـع   ،نکهيجالب ا .ميگو ميسخن 

ـ تغ يبـرا و کنـد   مـي  تأکيـد ر ييـ ضـرورت تغ  عسـکر بـر   يقاضـ  والمسلمين ر شـعارها  يي

 پيشنهادهايي را خواستار است.

  يجـوان »د: يـ گو مـي عسکر  يقاض االسالم والمسلمين حجت ،عرفه يبحث دعا در

سـطح زائـران    در ،بـدون نـام  و چـا    ه رايـ ر ادعيسا عرفه و يسال است که دعا دو

رفتن به حج  يتقاضا يحت ،نکهيرد وجالب ايگ ميهم ن اي نهيکه البته هزکند  ميع يتوز

  هـاي  بحـث در پايان جلسـه بـا اشـاره بـه     الملل  نيمعاون ب ،يدکتر باقر «.کند ميهم ن

ـ فيک بلکـه تحـول در   ،نبـوده  ر شعارييتغ من که منظور کرد تأکيدمن  اسـت.   ت بـوده ي

بود برنامه  قرار کردند و يآنها همراه م ويها مذاکره کرد ترك با ادآور شد مايهمچنين 

  ،اطـالع دادن مـا   بعـد از  اتفـاق افتـاد و   ين همزمـان يا ،اشتباهبه  م ويهم اجرا کن با را

 قطع کردند. يفور

نفـر   93 ،تـاکنون ها  فوتيداد که  يآمار قابل توجه ،يمرکز پزشک رييس ،اضيدکتر ر

ار يـ مکـه بـه د   درهـم  نفر  94و نه يمد درآنها نفر  3نفر زن که  4و  نفر مرد 42 ؛اند بوده

سـن داشـته اسـت. تعـداد     سـال   44ن آنها يرتريسال و پ 34آنها  ينجوانترو رفتند  يباق

کـه، در سـال گذشـته     است. درحاليرسيده نه يهزار معا 44 ، بهامسال يکيزيفهاي  نهيمعا

 93اند و امسال  بودهنفر  35 ،سال گذشته هاي يفوت .استهزار معاينه صورت گرفته  43
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 را يياياندونز يحاج 493خبر فوت  يخبر يها تيسا از يکيهستند. در اين مورد، نفر 

ـ ا ين مسئله برايا ،ييايبرابر بودن حجاج اندونز توجه به دو که بادهد  مي ت يـ موفقران ي

 .اندونزيايي هستند انيمتوفششم  کي است که يبزرگ

 آنها يها تيو حساس انبازرس
 44:45که سـاعت  تاکنون ار فشرده است يامروز بس ،کننده خانه کعبه ارتيت زيجمع

 البته اگر خـودم تنهـا باشـم در    .دهد مين امکان طواف را ،طواف ت دريانبوه جمع ،است

مشـکل  طـواف  ، با خـود ببـرم  ز يرا نهمسرم د ياما چون با .روم ياول م هاي همان لحظه

امـا در   .ميطواف برو يبرا مسجدالحرامبه  ام تا غروب آماده شده ،صورت درهرشود.  مي

 يت نظـارت و بازرسـ  يريجلسه مد خورد و ميتلفن زنگ  يهتل دارهاد يراهرو يانتها

  برسانم.دهد و من بايد خود را به سرعت  را اطالع مياميرالحاج  با

بـا   .دميجـه نرسـ  ياما بـه نت  ،مراجعه کردم بازرسان چند بار کار آوردن از در سر يبرا

دوبـار   ،از بازرسـان حـج   يکـ ير سـابق آمـوزش و پـرورش و    يوز «ن مظفريحس» يآقا

 يبازرسـ  ريـيس به اظهارنظر  دهد و مين گوو تن به گفت او اما ،خواستم صحبت کنم يم

 د:يگو يمو دهد  ميرا شر  عملکرد  يديرضا رشيعل. گذارد مي وا «يديرش» يآقا

 موسـم حـج دارنـد و    دوره در ات حـج را يـ عمل ياجـرا  فه نظارت بريبازرسان وظ»

قـرار   يقرارداد مسـکن مـورد بررسـ    443و شد  داريدکاروان  945. از کنند مي يريگ يپ

 يقراردادهـا  مسـکن و  هـاي  سياسـت کنند و  يقراردادها نظارت م يبر اجراگرفت. آنها 

انبـار   مستمر و بـا دقـت  طور  به. بازرسان کنند مي يگذار استيس و يطراح نده رايسال آ

نظـر   ريـ ز مربوط به سازمان را يپزشک هيئت و يياجرا امور وها  ، آشپزخانهييمواد غذا

انجام  وقوف و و يقربانگوناگون  مسائل ق دريام تشريا در يحتنظارت ن يا رند ويگ مي

 داريـ دمورد  445ش ازيب ،قيام تشريا روزجريان دارد و تا جايي که ظرف سه ز ياعمال ن

 «.رسد ميساعت  43به  طول روز در يبازرسان گاه کار .رديگ ميصورت 
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است کـه بازرسـان چنـدان بـه آن      هايي جمله موضوع ازها  کاروان يفرهنگ يبازرس

 .اند پرداخته يياجرا هاي حوزهشتر به يند که بک مياذعان  يبازرس رييس ونداشتند اهتمام 

  يـ ن تکليـي مسـئله تع  هـا،  پس تعارف عسکر در يقاض االسالم والمسلمين حجت

 زمـان نظـارت و   انتقال هم بر دهد و مي مورد مطالبه قرار را يکالن بازرس هاي سياست

عنـوان   به هاداريد د توجه کرد که آنچه دريالبته باکند.  مي تأکيد کار ت درياحساس امن

رد و از يـ ر قـرار گ ييـ و تغ ينيببه سرعت مـورد بـاز  د يباشود  ميگرفته اشکال در نظر 

هـم همـان    گذشـته بـاز  ماننـد  نکـه  ينـه ا  ،شود ياتيعمل حل و ،همان لحظه تشخيص

 شود. تکرار ها  اشتباه

نـده  ينماامروز  و هديدوش کش بر پرورش راو وزارت آموزش  يردا يکه زمان مظفر

 يشـتر يقراردادها دقت ب درگويد که  هاي آينده سخن مي از بازرسيشتر يباست، مجلس 

 هـاي  سياسـت رندانه کند. سپس،  مينده مطر  يآ يقرارداد را برا ييضمانت اجرا شود و

ـ توز فرهنـگ و  امور مسکن و بعثه در رييس  از را... و  يگـر  يکـاهش تصـد   ع کـاال و ي

مـورد   ه رايـ زيعز مسکن در منطقه يفعل يياست اجراي. او سشود خواستار مياميرالحاج 

، بهتـر از مراتـب   به ،اطراف حرممعمولي در  يمسکناسکان در چراکه  ؛دهد مي انتقاد قرار

شود حـاجي از   است که سبب ميحرم  ار ازيبس با فاصله يولو شيک، خوب  يساختمان

 زيارت بيشتر محروم باشد.

را خـود آنهـا در   ونقـل   حملستم يخواهد که س ميونقل  حملطرف قرارداد  مظفر از

 .شود مي بعثه و سازمان يها نهيهزکنند که سبب کاهش نظارت  اجرا

د مـورد توجـه قـرار    يـ وارده با يها بيآس و ها تصادف و يحقوق يها يريگ يبحث پ

منـا   يمـاجرا  در «يالمهـد »کـاروان  مانند  يرانيا ريبه ظاهر غ هاي مظفر به کاروان د.ريگ

زا بـه  يـ و اجازه صدور يچرا دولت سعودگويد  و ميکند  ميشدت رد ه ب آن را واشاره 

 ؟دهد ميرا  ييها ن کاروانيچن
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هـاي گذشـته    کند که از سـال  هايي اشاره مي به مشکلمعاون توسعه  ،دکتر فال  زاده

 درچراکـه   اند و اينکه هنوز هم تحولي در حل آنها صورت نگرفتـه اسـت؛   وجود داشته

 از يچهـار نـوع نظـر سـنج    شـد و   مـي توجـه  هاي کالن  سياستبه د يبا يبازرس و اجرا

البتـه حقـوق    ورسـيد   ميحاضران گوش به ها  کاروان ونيروحان و ها کاروان يها تيفعال

 بيان شود. يروشنبه د يحقوق متقابل آنها با سازمان و زائر و

 ؛ديـ گو مـي سـخن  گونـاگون   هـاي  سياسـت  يمسئله مهم هم راستاساز فال  زاده از

مطر   راها  دهينتواند ا يممکن است روحان ،به زائر نرسد وآمد رفتس ياگر سروچراکه 

 .سخن او گوش ندهدن صورت زائر به يا درو کند 

چـاك   نهيسـ  ميحـا عنـوان   بـه  گـروه خـود  از بود که  «مييکر» يآقا ،ن بازرسيآخر

 ريـيس حال، از  نياما درعبازرسان است. ش تعداد يافزا. او خواهان کند مياد ياميرالحاج 

ـ اگر  يقدر انعطاف دارد که حت آن يشود که بازرس مي يمدع کند و ميد يتمجبسيار  ک ي

 خواهد کرد. يدگي  رسيبه همه وظا ،نفر هم باشد
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 9389 حجه ذي پانزدهم ؛9831آبان ام  سيکشنبه ي
 4344حجه  يکشنبه پانزدهم ذي

 رالحاجينشست هنرمندان با ام

با هدف کمـک  و روز يکشنبه  ،پس از اعمال حجاميرالحاج هنرمندان با  داريدجلسه 

شـود.   تشـکيل مـي  معنوي حج و تالش براي ايجـاد ارتبـاط    هاي براي پرداختن به جنبه

وجـود زبالـه و اخـالق    در مورد از هنرمندان  يبعض ،از شروع جلسهضمن اينکه، پيش 

 اعراب انتقاد داشتند. بعضي از

 شود.   يشروع م «افسر اسدي»آغاز جلسه با سخنان خانم 

بهداشـت در  نبـود  ام حج و يدر ا يجار يقضايااز انتقادي  يهوشنگ توکلي با نگاه

ابـراز   ،به مباحـث معنـوي حـج   نکردن  هم از توجه «سعيد راد»گويد و  ميمراسم سخن 

ـ معتقد است کـه ا  «ملت خواه». کند نگراني مي اي ادبـي و  هـ  در تـالش  ،ن سـفر عشـق  ي

نرسـيده و کـار مهمـي انجـام نشـده      مطلب به لحاظ تفهيم و تفهم  هنوز به ک لسفي ف

و بسيار هـم مـورد اسـتقبال قـرار     ساخته شد  «خانه خدا»به نام  ميدر کودکي فيلاست. 

مخاطبـان  تـا بتـوانيم   نياز شديدي به پرداختن به باطن حـج داريـم    ،ما در کشورگرفت. 

 را داريم.اي  ما آمادگي انجام چنين وظيفهسازيم. جهاني را با مفهوم عميق حج آشنا 

چطـور  کـه گفتـه بـود    خانم اسـدي  به سخن  عسکرقاضي  االسالم والمسلمين حجت

امـا در حـج بـه معنويـت توجـه       ،ها انتظار بکشـد  سالبراي اين سفر انسان که شود  مي

 .شان داداي ن ويژهتوجه  ،کند مينچنداني 
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 يماندگار يمبنا يسينو حج

 :  کند ميزائران را به سه اليه تقسيم وظاي   «امير محبيان»

 ؛  انجام وظاي  شرعي .4

 ؛ انجام وظاي  و تحول روحي .9

 پردازند. ميبه انتقال پيام خود  ،کساني که پس از انجام وظاي  .4

دکتـر  »انتقـال نگـه دارنـد.     يکه بتوانند حج را بـرا هستند کساني  ،تر از همه مهماما 

حج را  ،بودند که با نوشتن يکساناز  «يانيناصرخسرو قباد»، «جالل آل احمد»، «شريعتي

 گوييم. که به آن حج هوشمند ميداشتند  نگه

همراه بـا تحـول فـردي بـر سـطح       ،در انجام مناسک حج يطبيعي است تحول جمع

توانـد بـر انتقـال     مـي هـم  در اهل قلم و هنـر   يتحول فرد .ثير خواهد گذاشتأجامعه ت

 ،ماننـد حـج بزرگـان    ،است کـه حـج مـا    ين به شرطيثر باشد و اؤحج م يمفاهيم معنو

 هوشمند باشد. يحج

بايد در انتقال مفاهيم راهنمايي شويم که در راه انتقال مفـاهيم  »گويد:  ميرضا توکلي 

شد که نگاه مـا متمرکزتـر در   بب سيا خير؟ اما اين سفر  ،شود ميچه بايد کرد؟ حمايت 

 .«مسئله حج بشود

سـاختن فـيلم   کـه  کشور معتقـد اسـت    يينماييکي از مديران س «رضا سجادپوريعل»

داسـتاني در انجـام    هـاي  اما پرداختن به حج به صورت اليـه  ،مستقيم شايد مقدور نباشد

 کنـيم   مـي تواند مورد توجه واقع شود و مـا تعهـد    ميشناسي حج  اعمال يا آسيبدرست 

جاي  يک حاجي بهعرضه مضامين معنوي حمايت کنيم. براي نمونه،  از ،ها در فيلم نامه

 مـا در برابـر   »گويـد:   مـي يکـي از حاضـران    .کتـاب باشـد   نتبديل ارز به دنبـال خوانـد  

چنـدان  اي  پـرداختن حاشـيه  هستيم. يک اثر جهاني نيازمند قرار داريم و  9549سينماي 

 .«کند ميدردي دوا ن
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ـ مـا با »گويـد:   مـي جلسـه  انتهاي نويسنده و کارگردان از  ،«اهلل حجازي رو  سيد» د ي

بيشـتر   هـا،  . روحانيون کـاروان دهيم ميچه اثر معرفتي را سازمان  ،م که در حجيتوجه کن

حس خوبي  بهبه تاريخ اشاره دارند. جاي خالي وجوه معرفتي آن گاهي به ظواهر حج و 

از ايـن مسـئله بـه آن     ميچـه سـه  هـا   درسي مدارس و دانشـگاه  هاي در کتاب .شود مي

 .«پرداخته شده است

به معنويت  ،دلخور بود ميک ،پرداختن به ظواهر و اعمال فقهيمورد حجازي که در 

 کند. مي تأکيدو معرفت بيشتر 

و توجه بيشتر به مسائلي د يگو يمبه مقوله معارف حج  =از توجه امام عسکرقاضي 

 را خواسـتار اسـت.   عت و توجه به اعمال متعـارف مسـلمانان  در نماز جماشرکت مانند 

بـيش از نصـ     .را هـم داريـم  هـا   ما مسائل مربوط به خانم»دارد:  براين اظهار مي عالوه

 .«هم توجه داشتآنها هستند که بايد به ها  جمعيت ما خانم

ـ   ،اعمال حج»د: يگو يگر از هنرمندان ميد يکي ا مخلـوق و  هنر است و بازي خـالق ب

قلـم مـويي هسـتند در     ،. تک تککس سياهي لشکر نيست هيچ بازي هم واقعي است و

 .«اين نقاشي بزرگ

شـان  در برابـر کـدام خدمت  و اند  به حاجيان کرده ين دولت سعودي چه خدمتمسئوال

کمتـر   ،مراسم حج براي دولت عربسـتان اهميت آيا گفت؟ الحرمين  خادمتوان به آنها  مي

 ست؟  آسيا هاي برگزاري جام ملتاهميت از 

َرا بَ }: يکي از حاضران به نص صريح قرآن ن َطِهِّ
َ
لَِفِ  ِت يأ گويـد   که مي 4{نيَ َوالَْعلكِفِ  نيَ لِلَطِّ

ام يـ در مکه و ابا تأس ، اما »گويد:  کند و مي ، اشاره ميو مطهر باشد تميزبايد خانه خدا 

 .«شود ينم يتوجه يح قرآنين دستور صريبه احج به هيچ وجه 

                                         
 «.ديزه سازيکنندگان و مجاوران پاکطواف يخانه مرا برا»؛ 315. بقره: 1
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 يا لهيگران فتيباز

گويد:  مي« جمرات»از معماري  ،يا فتيلهبرنامه کودك کي از بازيگران ي «فروتن يعل»

 و بـه جـاي بـال    کنـد   مـي که انسـان وحشـت    تا جايي ،اند بسيار بزرگ و عظيم ساخته»

 اينجـا احسـاس    ،رسـد  مـي آورد و وقتـي بـه شـيطان     ، شاخ در ميدر آوردن از معنويت

 .«کند ميخوف 

 د:يگو يکند و م ميگر فتيله با نام خداوند علم و هنر و بشر شروع يگر ديباز «ميمحمد مسل»

لي ما آمهديم کنتورهها را   و .شويم مياحساس کردم که ما روشن  ،وقتي لبيک گفتم

  ؟!شهود  مهي به فکر مها منتقهل   چي اما  .به فکر تغذيه هستيمبا تأسف . ما صفر کنيم

کهاش بگوينهد   اي  ، ولياهلل چاق شديدءبه ما بگويند ماشاممکن است  .اين مهم است

 .آدم شديد

 مجلس ندهينما ييگو يطوالن

در سـخناني از شـعر   ،  مياسال يمجلس شورادر ز يتبرمردم ده ننماي «عباسپور»آقاي 

ميليون نفري مسلمانان سه و نيم به مسئله بازار گفت و بدرقه زائران کربال و  «حيدر بابا»

 رسيد. ،در سيطره اقتصاد چين غير مسلمان است که

کـه بتواننـد   گويد  سخن مينويسي در راه حج  تشکيل کارگاه فيلمنامه از «رودي باقر»

 گويد:   ايشان ميکنند. تبديل را به انديشه و فيلم ها  ايده

کنهيم و ههيچ    مهي به هيچ حيواني حملهه ن  .کنيم ميزده بار قصد قربت يدر حج سما 

تضاد در صهورت   .از بوي خوش استفاده يحت ،ماند ميز تفاخر در ما باقي نااي  نشانه

همچنهين   وذههاب و  هزينهه ايهاب  مانند:  وجود دارد؛در مکه بسيار و در حج  و معنا

نيز ماننهد  در مراسم حج انسان . از کفش در نماز جمعهاي  روي تودهکردن بر  سجده

 شود. ميگرد و نرم شود،  ميخورد و گرد  ميسنگي که در رودخانه غلت 

و همچنـين مسـئله حضـور     ال  زاده بر مسئله نظام پيشنهادهادکتر ف ،جلسهپايان در 
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 يسـلطان »، «قهرودي»و  «خاکسار»، «ييرضا» :انيآقا ،ساي سابق حجؤشناسان و ر جامعه

دان توجـه  هنرمن شنهادهاييخواهد شد که به پ يسع»گويد:  کند و مي اشاره مي «شيرازي

، گيرنـده پيـام و ابـزار انتقـال پيـام سـخن بـه ميـان         فال  زاده از پيام، پيام دهنده. «شود

ـ . مهم اين است که ما چگونه اين فرهنـگ را بتـوانيم تغييـر دهـيم. با    آورد مي  يد راهـ ي

 م.يدا کنيپ يو عمل يمنطق

به اتفـاق  است  «العالميه المصطفي  جامع»دانشگاه  الملل بينکه معاون  «حکيم الهي»

ـ ام وسـيله  بـه گزاري از پذيرش جلسه  با سپاس .ديآ يرالحاج ميامديدار به  ،همکارانش ر ي

گــو دربــاره و و گفــت ســپرد مــيديگــر طــر  بحــث جلســه را بــه همکــاران  ،الحــاج

 شود. يگرفته م يپ يالمصطف جامع
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 9389 حجه ذي شانزدهم ؛9831آذر يکم دوشنبه 
 4344حجه  دوشنبه شانزدهم ذي

 خاص  هاي در مذاکره ط منيشرا

ـ از د يکه در بعضـ است  يعيطبنيستم، بعثه  ميعضو رساز آنجا که  انجـام   يدارهاي

 يا حـاو يـ ک يپلماتيد ژهيط ويشرا يعسکر که دارا يقاض االسالم والمسلمين حجتشده 

 ،بسـا  چـه  .حضـور نداشـته باشـم    ،بوده يخاص با مسئوالن عربستان سعود هاي مذاکره

هـا در ارتبـاط بـا     ر مقـام يا ساي مياسال ياست بعثه جمهورير يگوهاو از گفت ياريبس

به وجـود  مسائل ات حج و حل يل عملير تسهيعربستان در مس يتيو امن ياسيس هاي مقام

ام  دهياز آنها را شن ياز احتمال بروز مشکل بوده است و من خبر بعض يريگ شيا پيآمده 

ام و صـد   خبـردار شـده  گونـاگون   هاي ت مسئوالن بعثه در مذاکرهيفعال يو از حجم باال

هـم   ييهـا  فاصـله رم و يقرار نگامور ان يدر جرهم  ياريدر موارد بس ، ممکن بود کهالبته

که من گر آنينکته د .شدم ياز دسترس خارج م يعيطبطور  بهشد و  يجاد ميان اين ميدر ا

 کردم. گيري مي را پي عين همه اخبار و وقايابايد خود به تنهايي 

رالحـاج  يمالقات ام در آن حاضر شومکه نتوانستم  هايي از مذاکره يکيبر اين اساس، 

زائـر نقـل   وکاسـت از   کـم  را بـي بود که گـزارش آن   ميرکل سازمان کنفرانس اساليبا دب

ـ اکه خوانندگان خواهند گفت  ،نکهيگو ا ؛کنم يم سـاير گـزارش   بـا   يسـ ينو ن گـزارش ي

 دارد. يتفاوت اساس ها جلسه
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 دشمنان اسالمبرابر در  مياسال يمشترك کشورهاهاي  گيري موضع

و  فقيـه  ولـي نـده  ينما ،عسکر ين قاضيالمسلم االسالم و دار روز دوشنبه حجتيدر د

 ميالرکل سازمان کنفـرانس اسـ  يدب «ن احسان اوغلويالد اکمل»با  يرانيسرپرست حجاج ا

ـ تقو يهـا  در خصوص تحوالت جهـان اسـالم و راه   ،در جده  يکشـورها  يهمکـار ت ي

 تبادل نظر شد. مياسال

ـ يه و سرپرسـت حجـاج ا  يفق ينده وليحج، نما يرسان گاه اطالعيبه گزارش پا بـا   يران

و  يزدگـان پاکسـتان   ليبـه سـ   مياسال يت مردم و دولت جمهوريتوجه به کمک و حما

ـ يران ائحجاج و زا ي، اظهار همدردموردن يدر ا يمقام معظم رهبر تأکيد بـا مـردم    يران

 قرار داد. تأکيدرا مورد  يرانيا يها کاروان ينقد يها کمک يآور پاکستان و جمع

 يا در غـرب را فتنـه   يزيست ن اسالميهمچن ،عسکر ين قاضيالمسلم االسالم و حجت

شـمندان  ياند يداريـ و ب ياريترساندن مردم از اسالم دانست و بر ضـرورت هوشـ   يبرا

 کرد. تأکيد ميامت اسال

در  ميو مقاومـت امـت اسـال    يبسـتگ  را در هم مياسال يت کشورهايرمز موفق يو

تـوان در   يرا م ميامت اسال يبستگ ن همينمونه بارز ا»ها عنوان کرد و گفت:  برابر توطئه

 .«ن مشاهده کرديروزه در فلسط 99روزه در لبنان و مقاومت  44مقاومت  يروزيپ

 مياسـال  يجمهـور  يهـا  ر از کمکيقدز ضمن تين ميرکل سازمان کنفرانس اساليدب

 يبرا مياسال يکشورها يو فور يبر ضرورت اقدام جمع ،يزدگان پاکستان ليران به سيا

 کرد. تأکيدن کشور يزده ا ليبه مردم س يرسان ياري

و بـا اظهـار   کـرد  در غـرب اشـاره    يزيست ن به موضوع اسالميهمچن «احسان اوغلو»

، خواسـتار  يالملل نيب يها کشورها با غرب در مجامع و سازمان يبرخ يس  از همراهأت

 ها و اقدامات دشمنان اسالم شد. سهيدر مقابل دس مياسال ياتخاذ موضع واحد کشورها
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نـزد   مياسال يم جمهورئنده داير و نمايسف «يدرضا دهقانيحم»دار با حضور ين ديا

و سرپرسـت   فقيـه  ولـي نـده  يمعاونان نما ،زاده و فال  يو باقر ميسازمان کنفرانس اسال

 برگزار شد. ،يرانيحجاج ا

 ارائه شده  هاي حجاج از خدمتت يرضا
 .«ت دارنديحجاج از خدمات ارائه شده رضا»گفت:  يرانين سرپرست حجاج ايجانش

 ياهلل رضـا اسـتاد   تيآ ،نه منورهيفارس به مد يخبرگزار ميبه گزارش خبرنگار اعزا

ر از يبـا تقـد   ،يبعثه مقـام معظـم رهبـر    يمعاونت توسعه و منابع انسان يدار اعضايدر د

 .«ميانجام داده باشخوبي  بهمحوله را  يم کارهايدواريام»اندرکاران حج گفت:  دست

ار يبس يها يمند گلهزائران »گفت: خوب ارائه شده به زائران خدمات با اشاره به  يو

 ت تــالش خــود رايــنها ،انــدرکاران حــج دســتدهــد  ين نشــان مــيــداشــتند و ا مــيک

 .«اند کار گرفته به 

 نه يل مديکم يم دعايپخش مستق
شـنبه   پنج 94:45در ساعت  يرانيبا حضور حجاج ا ،نه منورهيل مديکم ين دعايسوم

 پخش خواهد شد. «کيلب» ينترنتيا يونيزيم از شبکه تلويبه صورت مستق ،ن هفتهيا

دوسـت   ين مراسـم بـا حضـور عاشـقان کـو     يحج، ا يرسان گاه اطالعيبه گزارش پا

برگـزار   9رسول مکرم اسـالم  يع و حرم نورانينه بعد( در کنار قبور ائمه بقي)زائران مد

 ران پخش شد.يو ايما و راديدو س يها از شبکهو 

صـبح   3:45نـه منـوره هـم در سـاعت     ين هفتـه مد يندبه جمعه ا يدعا ،است يگفتن

 .شدو قرآن پخش خواهد يم از راديزنده و مستقطور  به
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 9389 حجه ذي هفدهم ؛9831آذر دوم شنبه  سه
 4344حجه  شنبه هفدهم ذي سه

 چيني هيئتبا ديدار 

در سـاعت  برگـزار شـود،    44:45که قـرار بـود سـاعت     ينيچ هيئتبا ديدار جلسه 

 هيئـت قاضـي عسـکر و    يحـاج آقـا   44 در ساعتبرگزار شد. ها  چينيبا آمدن  43:35

اضـر شـوم. امـا هنگـام برداشـتن      خواستم زودتر در جلسه ح ايراني هم آمدند. امروز مي

خورد و به شدت گيج رفـت و  خودکار از کمد، سرم محکم به در چوبي کمد تلويزيون 

به همين خونريزي کم شود.  وبهتر تا حالم  ،. دقايقي نشستمسرم خون آمدافتادم.  تقريبا 

بـا خجالـت   و البتـه  جلسه گذشته بـود. آرام  زمان از اي  هبيست دقيق ،وقتي رسيدمدليل 

 .کردمنشستم و شروع به نوشتن 

ما اين براي فهم کرد و  ميچيني ترجمه ـ چيني را به عربي   هاي مترجم چيني عبارت

 سخت بود. 

 :گويد مين، يبعثه چ رييس

بسـياري  احتـرام   =خمينـي اهلل  آيتبين شيعه و سني فرقي وجود ندارد و ما براي نزد ما »

زبان فارسي را يک نعمـت بسـيار مهـم     است. ميبين ما بسيار و قدي هاي عالقهقائل هستيم. 

کننـد و   مـي گـو  و از مردم ما به زبـان فارسـي گفـت   بسياري دانيم و جمع  ميدر درك اسالم 

 گويند. سخن ميگوناگون  هاي با لغت فارسي در زبان ،عالمگوناگون  مسلمانان نيز در نقاط
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 ،مسلمانان در دنيا سني هسـتند و مسـلمانان در ايـران   امروزه بيشتر درست است که 

 تفاوت چنداني بين آنها قائل نيستيم.ما اما  ،شيعه

ق مسـلمانان ايـران و چـين    محصول عالي ،از عاليق بين ايران و چينبسياري بخش 

مسلمانان در خريب چهره در حال تالش براي تشويش و ت دائما  کايآمرسفانه است و متأ

ِ ََجِيًعل َواَل َتَفراقُوا}و ما بايد به آيه شريفه عالم است  َِ اَّللا َتِصُاوا ِِبَْب
ُْ  .«تمسک کنيم 4{َوا

اميرالحـاج  دادن بـه سـخنان    با گوش ،جوان بودندبيشترشان چيني که  هيئتاعضاي 

بـه دسـتمال هـم پنـاه      ،خوردگيشکستند يا از باب رفع مشکل سرما ميگاهي پسته هم 

از لـزوم دفـاع از حقـوق مـردم     اميرالحـاج  کردند و  بردند و گاهي با چايي لب تر مي مي

 گر يکـد يمسـلمانان بـا    يضـرورت تعـاون و همکـار    بـه گويـد و   مـي فلسطين سـخن  

 کند. تأکيد مي

اقامت آنها و دعـوت از قاضـي    همراهي و همکاري در امور حجاج واز  ينيچاميرالحاج 

 کند. ميايراني عذرخواهي  هيئت باديدار و از ديرشدن  گويد ميبراي ديدار از بعثه چين 

ن يدرباره سفر به چـ  عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت يادآوري خاطرهجلسه با 

 ميهمـان  ،در روز قدس گذشته در سفارت ايران در چـين »گويد:  ابد. ايشان ميي يادامه م

قاري قرآن را گرفتند و  «دکتر ربيعي» ،مااز همراهان سفر  يکيها  چينيو  بوديمها  چيني

قاضـي ايـن    يالبته آقا .«چند روز بعد بردند تا بتوانند از قرائت و صوت او استفاده کنند

و از شادماني دکتـر   شمارد ميها  به ايراني شانبه قرآن و لطفها  اوج عالقه چيني را نشانه

 گويد. از قرائت او ميها  گيري گسترده چيني ربيعي در بهره

 جلسه ياقتصاد يها هيحاش
گـذارد و از علـت تفـاوت     مـي حس اقتصادي خود را بـه نمـايش    ،چينياميرالحاج 

 هـاي  و مکـان هـا   قاضي علـت آن را تفـاوت هتـل    يآقا .پرسد ميدر حج ايران ها  قيمت
                                         

 «.ديپراکنده نشود و ي( چنگ زنيله وحدت الهيسمان خدا )قرآن و هرگونه وسيبه ر يو همگ»؛ 311. آل عمران: 1
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هواپيمـا و   و وآمـد  رفـت کند. با وجود اينکه غـذا، بهداشـت، سـرويس     ميمتفاوت ذکر 

 امکانات ديگر همه يکسان است.

و همگان بـه  دادند چيني اميرالحاج به  را تصوير پيام حضرت آقا به حجاجدر پايان، 

، شد؛ هدايايي همچون: کتـاب، مجلـه  عکس دسته جمعي دعوت شدند و هدايا ردوبدل 

 گز اصفهان و ... .، صنايع دستي ،آثار هنري

 افغانستان ياسيسـ  يفرهنگ هيئت باديدار 

شـنبه دوم   شـب سـه  با همراهانش وزير اوقاف دولت افغانستان  «محمد نيازين»دکتر 

بـرخالف   .آينـد  مـي  يهـاد در هتـل دار  مياسال يبه بعثه حج جمهور 2:95آذر ساعت 

چهـار   هيئـت ا که نيم ساعت زودتر آمده بودند، آنها بيست دقيقه تأخير داشـتند.  ه چيني

 است. يآنها فارس زبان همهچراکه  ديگر به مترجم نياز ندارند؛ ،فغانينفره ا

ال ؤسـ  ياز طـول سـفر حجـاج افغـان     .اسـت شروع نشـده   يجدطور  بههنوز بحث 

 د:يگو ين ميازيشود که ن يم

روز  33ل مشکل هواپيما و نبود امکانـات در افغانسـتان   يلدر اينجا به دمدت اقامت »

 «.ما به ما برسديد بروند تا نوبت استفاده از هواپينکه همه بايو ااست 

آمـد   به اعضاي بعثه افغانستان تبريک و خوش عسکرقاضي  االسالم والمسلمين حجت

و فقـر و   شده و درگيـر در جنـگ داخلـي    گويد و براي بهبود وضع افغانستان اشغال مي

 اوضاع را دارد.بهبودي اني، آرزوي پريش

از منافع دنيوي و اخروي و فردي و اجتماعي  عسکرقاضي  االسالم والمسلمين حجت

. او در برابـر وزيـر فرهنـگ    گويـد  مـي  آن بر بهبـود وضـعيت جامعـه   و نيز از آثار حج 

هـد و ماننـد   د را توضـيح مـي  فرهنگي و اجرايي بعثـه و سـازمان    هاي فعاليت ،افغانستان

نـوع   موردخود در  هاي انتقال تجربه و موضوع کند ميدعوت به همکاري آنها را گذشته 

و بسـتگي   هـم و تشيع و چگونگي تعامل آنها در حـول محـور    سنت اهلهمکاري ميان 



 161 1341 حجه ذي هفدهم شنبه سه 

 261/ ص31131/ شاخه 31-5-36/ تاريخ زاده نجف / مجري:31/ پرينتراييآ گيري صفحه غلط/ 13حج

 کشد. مياتحاد مسلمانان را به ميان 

 ،همسـايگي  ،زبـان  ،جغرافيـا  ،وزير اوقاف افغانستان از نـژاد مشـترك   ،محمد نيازين

گويد و از تالش براي امتناع از افراط در قواعد و روابط  باورهاي هماهنگ و برادري مي

پـرورش ايـران بـه خـاطر      و از وزارت آمـوزش و گويـد   ميمذهبي در افغانستان سخن 

 کند. ميدرسي تشکر  هاي و انتشار کتاب يساز آماده

گويـد:   مـي با لبخند در امور حج ا ه افغان هاي مورد انتقال تجربهمتواضعانه در نيازين 

شـما در انتخـاب    هاي . ولي بايد از تجربهما هيچ تجربه مفيدي نداريم که به شما بدهيم»

 .«استفاده کنيمگوناگون  هاي حجاج و شيوه انجام کار و روش

توجه اسـت.  درخور  ، بسيارتواضع و ادب دکتر نيازين در برابر عظمت جامعه ايران

را بسـيار بـا فضـل    ها  افغان»گويد که:  مياز سفر خود به افغانستان اسحاق مدني  يمولو

 «.ديدم و وحدت بين شيعه و سني بسيار هوشمندانه و شبيه به ايران بود

دانـد و   مـي به نسبت جمعيت خود آنها را بسيار مهم  «داراالفتاء»اسحاق مدني وجود 

دو نفـر از   .وجـود دارنـد  ايـران  هـاي   سنيدو مذهب حنفي و شافعي در بين »گويد:  مي

بـدون   .ميهمان حضور دارنـد عنوان  به کرد هاي و جمعي از شخصيتهستند اي آنها هفق

اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان در     هاي آنکه کاري داشته باشند. به همين صورت از چهره

اهـل   هـاي  از کـاروان  سـنت  اهل هاي کاروان ،حضور دارند و جالب اينکه سنت اهلبعثه 

 .«چرا که به نماز بيشتر توجه دارند ؛تر هستند م نزديکتشيع به حر

ما در منا جاي نزديک را به شـيعيان و جـاي دور   »گويد:  مياما مدير برجسته افغاني 

 «.داديمها  را به افغان

 ريـيس : »گويـد  مي «ين ربانيالد  برهان» يتلويزيون آقادر مورد  يمولوي اسحاق مدن

يکـي در   .ي و هـر دو در زاهـدان درس خواندنـد   تلويزيون شيعه است و مجري آن سن

 .«مدرسه اهل تسنن و ديگري در مدرسه شيعيان
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پرسـم   مـي درسي در افغانستان  هاي ثير کتابشوم و از تأ ، وارد بحث مياواخر جلسه

ح يتوضـ  يدرسـ  يها   کتابيلأخ دفتر تيگروه تار يزير برنامه يشورا رييسعنوان  به و

 ران بعثه جالب توجه بود.يمد ين برايا کهدهم  يت مين فعالياز ا يمختصر

توجهي به آنها درخور  رخدمت بسياها  وزير اوقاف افغانستان از اينکه ايرانين، يازين

وقتـي مـا از هـر کشـوري درخواسـت      »گويد:  مي جهد و اند، برق از چشمانش مي کرده

پيشنهادي آنها با نيازهاي مـا   هاي و روشها  کرديم شيوه ميدرسي  هاي کمک براي کتاب

هـا   اما وقتي ايرانـي کنند.  تأمينآموزشي ما را  هاي توانستند نياز ميخواني نداشت و ن هم

بسيار موفق عمل کردند و ما از فعاليـت آنهـا و آمـوزش معلمـان      ،وارد اين بحث شدند

بسـيار  هـا   بسيار راضي و خوشحال هستيم و بزرگان کشور ما نيز از اين زحمت ايرانـي 

 .«راضي هستند

کـه شـما   گفـتم  آقاي قاضي به وزير فرهنگ و اوقـاف افغانسـتان   هاي  گفتهييد أدر ت

 «تـاريخ افغانسـتان  »کتـاب  . بـراي نمونـه،   ايد انجام داده يخوبو ها کارهاي بزرگ  افغان

همراه و البته دوستان  هيئتبوده است. وزير افغاني و  ياثر بسيار باارزش ،«دکتر فرهنگ»

کـنم،   يمـ  يادآوريـ خـوب از افغانسـتان را    يک تجربـه فرهنگـ  يـ که نيان هم از اخودم

 شوند. خوشحال مي

ز از يـ دهـد و ضـرورت پره   ميشر  کوتاهي درباره کار دکتر فرهنگ  ،محمد نيازين

از اينکه يک کـاالي فرهنگـي افغـاني از ديـد     شود و  را يادآور ميانصافي در پژوهش  بي

ش و احتـرام واقـع   يحج مکـه مـورد سـتا    جلسه در بعثهگير در يک  يک مشتري سخت

 .شده، بسيار خشنود است

مسـير  کنـد و در   مـي او با من به نام استاد خـداحافظي   ،رسد ميوقتي جلسه به پايان 

تمـام سـه    ،گويـد و اينکـه   ميها  دوباره از عظمت و گستردگي و عمق کار ايراني ،بدرقه

  .ا از نظر گذرانده استهزار کتاب درسي را در ايران سرچ کرده ي
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 ر در بعثهيد غديع

ـ دبعثه برنامـه   صبح دراست. « ريد غديع» روز ،امروز چهارشنبه  .برقـرار اسـت   داري

ـ بعثـه بـه د   ياعضا .است ينجا هم جاريا سادات در از داريدرسم   بعثـه و  ريـيس  داري

 ند.يآ مياميرالحاج 

 يهـا  سـال  ازپـس  نکـه  يآن ا ک تفاوت وجود دارد ويامسال  رالحاج،يام از داريد در

نشان اسـت و   دو ريک تيبه  او باديدار  .سادات است ران ازيااميرالحاج امسال  ،يطوالن

 .است 7لبطا ياب بن يبه حضرت عل يد و منسوب نسبيس داند که امروز او ميد هم يس

 نشسته است. مسئول دفتر بدون مشاور و تنها و مالقات،اتاق  يابتدا در ،ن خاطريبه هم

ةَيَُبوْلنيجعلنُاَمُنَاْلتسُکَياحلمُداهللَالُذ»کنند. عبـارت:   ميدار يد ديس با ند ويآ ميهمه 

ـ ا رونـد و  مي ند ويآ ميت به سرعت يجمع .شود مين همه ردوبدل يب «7نيمنؤاْلريمأ ن ي

ان ينقو يآقا ،45است ساعت  قرار. روند ميان يآقا واند  بعثه هم آمده يها بار حاج خانم

 سخنراني کنند.ر يد غديدرباره ع

 مسائلو بروز  ل رفتنيآغاز م

، رونـد  مـي وطـن  سـوي   بهکه  ييآنهاگردند.  به ايران باز مياز حجاج  ياريامروز بس

دوازده ساعته  وده  يهاتأخيردارند و با  ياريبس يدر فرودگاه جده گرفتار حاضر درحال



 ش(  ه 1431ق/   ه 1341)گزارش حج سال  163

 264/ ص31131/ شاخه 31-5-36/ تاريخ زاده نجف / مجري:31/ پرينتراييآ گيري صفحه غلط/ 13حج

 ،متعـدد  هـاي  ، جلسـه ر آمـدن زائـران  يدر مس .شوند ميدرفرودگاه جده گرفتار  ،شتريب و

پروازهـا   يا قـه يدق 33 تـأخير کـم بـودن    افتخار از با ،ييمايهواپ مسئوالن سازمان حج و

بـروز کـرده و    يشـکل جـد   بـه  مشـکل حـاال  امـا   .دنـد يافتخارها آفر ها گفتند و سخن

 رد.يپذ ينم يتيها هم مسئول ير وابسته به سعوديوف ييمايهواپ

ـ ا ،زده يسـعود  ييمـا يکه هواپ ييسازها از گريد يکي  مسـافر بـا   ن اسـت کـه بـار   ي

شدن زائران اذيت  جز ؛ندارد يچ وجهين اقدام هيا .ل نشوديهمراه مسافر تحو يمايهواپ

خردکن بـه داخـل    اعصاب ده ويچيار پيک مشکل بسيق يتزر فرودگاه و آنها در انتظار و

اي  نـه يچ هزيانتقال بار، بدون هـ شيوه ن ينکه ايچه اار ارزان؛ يبس يآن هم به شکل ،رانيا

 هـاي  خانواده ، تمام حجاج وليخر انتقال وساأت ق تقدم ويطر فقط از و ها يسعود يبرا

راه تـرين   و آسانن يتر وه ارزانين شيا .دارد ميزان نگه يکشور آو هاي فرودگاه در راآنها 

را  يط سـخت يشرا ،انيدر بازگشت حاج يت بحرانين وضعيا .ان استيرانيآزار ا ت وياذ

بـروز ايـن   کند و البته معلوم است که  يل ميران تحميارت ايت حج و زيريستم مديبر س

 است.   يسعود ييمايهواپ يتيريمد يسامان هشتر محصول نابيبمشکل، 

ل يـ ان بـه دل يـ سـفر حاج  يروزهـا  نيران هم در آخريا ياسالم يجمهور ييمايهواپ

درصد از زائران را به عربستان منتقـل کنـد    يش از سينتوانست ب ،جاد شدهياهاي  مشکل

 فتد.  يب ير سعوديان به دست شرکت وفيتا انتقال حاجسبب شد ن خود يو ا

 رانين از بعثه ايپيليبعثه ف رييس داريد

بـه   ،درخور يتأخير ن بايپيلينده بعثه فينما ،«ليحاج محمد اسماع» ،ريدر غروب غد

 ر اموريرلوگمن وزيام يطرف خانم با از»د: يگو مين يپيلينده بعثه فينما وآمد. ران يبعثه ا

ناچـار شـدند    ،يکار هاي تغالبه علت اشکنم. ايشان  مي يوقت خوش ، اظهارشخصا  ينيد

 «.ل برگردنديزودتر به مان
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نيـز   مسـائل و گر و يکـد ي مسـلمانان بـا   ييآشـنا و حج  از فقيه ولينده ينما ،در ادامه

 گويد که:   ميشان يها فرصت

انقهالب   يروزيه که پاند  سب  توسعه اسالم شده ،رياخ يها سال يط يحوادث بزرگ

سهب   مسلمانان  يستادگيا ن ويفلسط لبنان و ها در يروزيپ .آنهاست از يکي مياسال

 اسالم شده است. از شتريشناخت ب ووجو  جست

 ار جـوان و يبسـ  ،ل شده اسـت يسه زن تشک مرد و چهار ن که ازيپيليف هيئتي اعضا

سـطح مالقـات    از ،دوستان حاضر در جلسـه  از يکيآيند؛ تا جايي که  به نظر ميسن  کم

 هـا در  گر شبيعسکر برخالف د يقاض االسالم والمسلمين حجت امشب .است يناراض

و اسـت   يدرسـت  ن نکتـه يا البته اسالم است و ر ازينوع تفس اسالم و يمعرف يتالش برا

ـ يـ اسـالم پره  از يستيترور ارائه چهره از که ما ضرورت دارد شـتر سـعي در   يب م ويز کن

خواسـت   شـان از يا ،ن خـاطر يبه هم داشته باشيم.اسالم  يتمدن و يجلوه فرهنگمعرفي 

 کند. مياد ي يهراس پروژه اسالم غرب در

 ت يــرعا ت ويــمعنو حــج همــراه بــا عســکر از يقاضــ االســالم والمســلمين حجـت 

ـ « انتقـال »بـه موضـوع طـر      ،آندر پي  د ويگو يسخن م ياصول اخالق همه   هـا  هتجرب

 ينيپيليون فياسيو س ينيد هاي و مقامکه برگزار شده  ييها شيهما از پردازد و ميدر حج 

ـ يپيليف هيئـت نـده از  يسـال آ  يبرا گويد و اند مي در آنها شرکت نکرده  حضـور   يبـرا  ين

ـ ير امـور د يـ وز . ازکند مي دعوت نهيمکه و مد يها شيدر هما ـ يليف ين  دار يـ د ين بـرا يپ

ـ يليف در ران به حضوريا يکند و از عالقمند يران دعوت ميا از ش يهمـا  يبرگـزار  ن ويپ

 د.يگو ميحج سخن 

 ختگـان و يفره از يکـ يعنوان  به جمله مرا از جلسه ياعضا عسکر امشب همه يقاض

کمـک سـفارت    ز ازين نيپيليف ندهيکند. نما يم ين معرفيپيليف ندهيران به نمايسندگان اينو

ـ يليدر ف ينيدگوناگون  مراسم يبرگزار يران برايا مياسال يجمهور  يگـزار  ن سـپاس يپ
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ـ نزدمـا  بـه قلـب    ،آن يکارها ران ويا»گويد:  کند و مي مي  از يکـ ي در يحتـ  ک اسـت. ي

ـ مان يها ن فروشگاهيبزرگتر  ،ياريبسـ  يهـا  رسـتوران نيـز  و ن مغـازه آن  يتـر  ياصـل  ،لي

خـوردن بـه    يم کـه بـرا  يکن ميق يتشو ها را شه مسلمانيهم د و ماندار يرانيا هاي مالک

 «.ها بروند يرانيا يها رستوران

 نيپيليت مسلمانان فيوضع

 گويد: نماينده فيليپين در مورد وضعيت مسلمانان فيليپين مي

ـ ليماز صد  يونيليمده ت يک اقلين يپيليف در ما» هسـتيم. بـا وجـود در    ت يـ جمعون ي

 داشـته  يارياسالم رشد بس ،رياخ يها سال يم که طيا هکرد رفتاراي  به گونه ،ت بودنياقل

 يجـد طور  به دعوت به اسالم را دند. مايبه اسالم گروهمچنين مسيحيان بسياري است. 

 «.ميکن ميان يون بيزيو تلويسطح راد رومند درين و

ون يزيتلو ا دعوت شما به اسالم دريآ» پرسد:  مي «ياختر» االسالم والمسلمين حجت

 دهند:   ميل پاسخ ي؟ حاج محمد اسماع«ن استيپيليف ميرس

ون مها بهه خهاطر    يزيشد که تلو يانجام م ،ميکه داشت يخصوصون يزيتلو و ويراد در

 ييهها  ازده سهپتامبر مها کمهک   يه جريان  ش ازيپ .ل شده استيتعط يمالمشکالت 

 يها قطع شد و حته  ن کمکيا ،اما بعد از آن ،ميکرد ميافت يدر يعرب يازکشورها

 شدند.  يو حقوق ياسيافت کردند، دچار مشکل سيکه کمک در يافراد

محمـد   .«شـان اسـت؟  يا خـود  نظـر  ريـ م زيغات مستقيا تبليآ»پرسد:  مي ياختر يآقا

ـ بـه صـورت ته   ،دهـد  مـي ن ميچون دولت اجازه رسـ خير! : »دهد پاسخ ميل ياسماع ه ي

 .«رديگ ميانجام  يخصوص يکنندگ

حضـار   «؟ن آمـده اسـت  يپيليشما به ف از يا کسيآ»پرسد:  ميرکانه يل زيمحمد اسماع

ن وجود محمـد  يبا ا نرفته بود.سراغ آنها  ياما کس ،رفته بودند يفراوان يخارج يسفرها

 :  ديگو يمل ياسماع
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بها تأسهف    يوله  .ميداشته باش يد ده هزار حاجيبا ما ،يونيليت ده ميتوجه به جمع با

تواننهد   مهي آنهاست که ن يمال هاي ل مشکلين به دليا .ميندارزائر  نفر 5244ش ازيب

  ،شهما  ههاي  هتجربه  اسهتفاده از  م بايم بتوانيدواريما ام پرداخت کنند و نه راين هزيا

 ل فقهر مسهلمانان   يه به دل ما يه ده هزار نفريسهم .ميش دهيافزا تعداد حجاج خود را

در بهه ويهژه    ،ميه ا هافت کهرد يدر ياريبس يها شما کمک کشور از ما. شود مين پر

 يکشهور  از مها  .ميافهت کهرد  يران دريا از ياريبس يها البته کمک .يعيطب يايبال

م بهه  يه اما دوسهت دار  .مير هستيم ما فقييد بگويبا .ميجهان سوم هست افته ويتوسعه ن

کهه   يم کسه يمعتقدم و يادامه ده ،خواستند 9طور که رسول اهلل خود همان يزندگ

بهه   مها قهرآن را   ندارد که به اسالم عالقمنهد نشهود و   يليدل ،خوب بفهمد قرآن را

 م.يترجمه کردگوناگون  يها زبان

 ميکن يزندگ 9امبريم برابر سنت پيخواه يما م

چـه   بسـيار بـود؛  ران بعثـه  يآن بر گروه مـد  يرگذاريثو تأن جوان يپيليف هيئتسطح 

 يجمهـور  ينيدور افتاده از ارتباطات د يار جوان از کشوريبسبودند  يتيجمعآنها نکه يا

اسـالم را پـاس    ،ار سـخت يط بسـ يون نفر مسلمان که در شرايليت ده ميبا جمع ،مياسال

هـا را   و کمـک ها  نهياز هز ياريبسبا وجود آنکه کنند و  ين خود مراقبت ميداشته و از د

 يفه جمهـور ين وظيندارند و ا يوهاب هاي شيگرا ؛کردند يافت ميدر يعرب ياز کشورها

در حـد بـه راه    يتـوجه  داشـته باشـد؛  ن کشـور توجـه   ياست که به مسلمانان ا مياسال

ـ انداختن  گذشـته   يهـا  . اگـر چـه در سـال   ييويـ و راد يونيـ زيک شـبکه کوچـک تلو  ي

 «ندانائويم»ر ين که در جزايپيلياز ف «يسوارينور م» يمورو به رهبرهايي مانند جبهه  گروه

عربسـتان   ،ريـ اخ يهـا  سـال  يداشتند. اما طـ  وآمد رفتران يبه ا ،ل استقالل بودنددنباه ب

، «افيابوس»ست ير و تروريگروه گروگانگ يرو برايج نيو القاعده توانستند با بس يسعود

در هـا   ن موضـوع يـ صادر کنند. همه ا يجنوب شرق ياين کشور آسيت را به ايفتنه وهاب
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ان جـوان را بـا   ين حاجيحضور ا يخواهم لطافت معنو ي. اما نمکنند ميذهن من جوالن 

اما جمله حـاج   .ميآ يکنار مهايم  نم. از اين رو، با سؤالآلوده ک ياسيس يايقضا يادآوري

و  9امبريـ م ماننـد پ يکن ياما تالش م ،مي  هستيضع ميما مردگفت ل که يمحمد اسماع

 کـه شـوم   يادآور ميبه آنها مرا سخت تکان داد. هنگام شام  ،ميکن يزندگايشان ت به سن

ن جمله يهم ،ام که نوشته يا ن جملهيباترين و زيتر مانهيحک ،کتاب حج سندهينوعنوان  به

ل که مهنـدس اسـت و   يرا در کتاب حج خواهم آورد. محمد اسماعجمله ن يا ؛شما بود

ـ ا  برجسته يان علماير من در مياز تعب ،ت خواندهيريمد  يار احسـاس سـربلند  يبسـ ران ي

و آنهـا   ياد ويـ ل را بـه  يمحمـد اسـماع   يبايز که جملهنيز از ايجمع ن يکند و علما يم

 .کنند يل نگاه ميبا احترام به محمد اسماع ،ام آورده
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 9389 حجه ذي نوزدهم ؛9831آذر  چهارم شنبه پنج
 4344حجه  شنبه نوزدهم ذي پنج

 همان در بعثهين ميآخر

 ريـيس  «حسان نصـراهلل »است. اما ه يبعثه سور رييسبا  يخارجديدار ن جلسه يآخر

 و «مـن يا» يآقا ل اويکفو دارو شده و به همين دليل، سرم  و يماريب ه گرفتاريبعثه سور

 االسـالم والمسـلمين   حجـت  ،هـا  عرض تعـارف پس از آنها  .نديآ ميگر به بعثه ينفر د دو

 يکنـد و بـرا   مـي  تأکيـد ه يسور ران بايک ايوجود سابقه روابط استراتژ بر ،عسکر يقاض

 دارد.  يسالمت يحسان نصراهلل آرزو يآقا

 مشـترك بـا   يدشـمن  ه ويبا سور يدوستاز شتر يب ،گوو ن گفتيا در فقيه وليده نينما

ش از يو درحوزه قـدرت خـو  گويد  سخن مي يالملل بين هاي توطئه استکبار و ل وياسرائ

 گويد: کند و مي تأکيد مين يطرف هاي هانتقال تجرب گسترش روابط و ، برارتيز حج و

 هـاي  مسـافرت مـا   .گـزار دارد  عمـره  و يحـاج  ياريعمره تعداد بس حج و ران دريا»

وجـود   يهمکـار  هنـ يحـوزه زم  دو هر که در ميه داريبه سور ي، هفتصد هزار نفربسيار

مشترك  هاي شيهما يبرگزار نهيزم ،ييايجغراف هاي به خاطر مجاورت طور نيهم دارد و

ـ ن ما ،هيسور کشور فرهنگ در توجه به رشد کتاب و با .ميحج دار امـر   م دريتـوان  مـي ز ي

 م.يداشته باش يکشور شما همکار فرهنگ در کتاب و

م يتـوان  مـي  ما دارد و ن مسلمانانيمودت ب و يجاد همکاريا يبرا ييت بااليحج ظرف
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 ، دراسالم با يآغاز شدن دشمن باويژه،  به م،يرياسالم بهره گ دفاع از يت براين ظرفيا از

ـ کننـده بـه پ   سـت اهانـت  يکاتوريدادن بـه کار  زهيجا زدن قرآن و آتش  وسـيله  بـه  9امبري

ـ ا رو کـه در تند ر وافراد متحجبا تأس   صدراعظم آلمان و ـ ابـزار دسـت ا   رين مسـ ي ن ي

اش  هوشـمندانه  يفتـوا  با ميمعظم انقالب اسال يخوشبختانه رهبر واند  شده ها جماعت

 .«گرفتند را ها استفاده ن سوءيگسترش ا يجلو

 از ،ن جلسـه يـ در اهـا   يمعرفـ پـردازد.   ميهمکاران  يبه معرف رييس، دوباره در ادامه

 کند. ميبه من خاتمه  شود و ميشروع  يبوشهراهلل  آيت

برابـر   مقاومـت آن در  و مياسـال  يجمهـور در مورد ه يمعاون بعثه سور ،منيا يآقا

   :ديگو مي ياستکبار جهان

 در شهئون مها   جهزو  ين دوستيا ، وجمع دوستان خودمان متشکرم درحضور  من از

 يههدف  ،ن اسهالم يد نشر و يه استکبار جهانيمقاومت عل در اهداف ما ه است ويسور

ن يد است که در يرانيابرادران  تلف مقاومت باؤم اجزاي از يکيه يسور. واحد است

ر يه شخص وز اوقاف ووزارت  در ،هيسور در ما .ملت واحد است قرآن و و 9ينب

مهورد   ن دريا و ن مذاه  داريمي  بيتقر در يجد اراده «مانيل سليدکتر نب» يآقا

 ريه وز از جمههور  ريهيس که شهخص  است  يزين چيا است و تر يجد اريبس ،رانيا

   .اوقاف خواسته است

عنـوان   بـه  نفـر کـه   پـنج هـزار   ه ويسـور  از يپنج هزار حـاج  ست ويببه من يحاج ا

 پـول از  يبازگشـت مبلغـ  همچنـين   .کنـد  ياشـاره مـ   ،انـد  ه آمدهيسور ازکارگران خارج 

داده شده بـود را   يدا شده و به مسئول سوريپ يرانيحجاج ا وسيله بهه که يان سوريحاج

 کند. ياظهار م يرانيحجاج انيک سرشتي  و يل پاکيدل

 از و يار شـاک يبسـ هـا   نکردن زبالهجمع  بهداشت وبه علت نبود ها  يسعود من ازيا

 از ،که امروز مترجم بعثه است «يجبار»دکتر  .استناراحت ار ين آنها به حجاج بسيتوه
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حجـم   يچ کشـور يهـ  در»د کـه:  يگو مي ييقايکشور آفر يخود به سگوناگون  يسفرها

ک مـاه،  يمانده درحدود  يباق هاي زباله! دميمکه ند موجود در هاي زبالهرا به اندازه زباله 

 .«هاست يماريب از ياريبس أخود منش

 يشفاه يا الملل در تکانه نيمعاونت ب

 يالمللـ  بينمعاونت  توانم با ميات حج يعمل يانيپا يروزها در يانيک فرصت پاي در

 کنم.گو و بعثه گفت

ـ ترک ه ويسورت، يکو ران دريا ريسف يکه زمان يدکتر باقر و شـغل معاونـت    هه بـود ي

 ده ويرسـ  يبه سـردار  يسرباز از ده، معتقد است کهيدوش کش هم بر وزارت خارجه را

 يط که با ميمقا ؛داراست را يرياست که مقام سفاي  ران وزارت خارجهيجزو معدود مد

ـ ا در نفـر  3تنهـا  گويـد   مـي است. او آن دست يافته به  يمراتب ادار ن مقـام  يـ ران بـه ا ي

کشـور   ت دريريمـد  از يگـر يد يها ران بخشيمد ،سفرا از يارينکه بسيچه ا ؛اند دهيرس

 گردند. ميخود باز  يبه جا محدود سفارت کرده واي  دورهدر  واند  بوده

نظــم  خ دانشــگاه تهــران بــوده، ازيتــار يادکتــر يدانشــجو ،کــه در گذشــته يبــاقر

 خـود در  يدار سـابقه چهارسـاله هيئـت   بـه  و  ديـ گو ميوزارت خارجه  شده در حساب

کامل آشناست. طور  بهت يروحان و يطلبگ يغيط تبليبا مح ،نکهيو اکند  اشاره ميمسجد 

ـ  در شتر کاريکه ب يطيمح در يگرفتن باقر قراراين وجودبا ، يهيئتـ  و يآن به صورت دل

را وزارت خارجـه  همچـون  اي  افتـه يسـازمان   کـاراکتر  ونظم  ش برود ويممکن است پ

 .  استناهماهنگ  يا رودخانه مانند شناکردن دربراي ايشان  مأنوس و نا ميندارد، ک

 الملـل  بـين معاونـت   انتخـاب همکـاران خـود در    ار دريبسـ  يريـ گ از سـخت  يباقر

ـ ان بـه  يآشـنا  ، استادان دانشـگاه و طالب فاضل»د: يگو مي  زبـان خارجـه بـا    دو ايـ ک ي

دانـش   ت ويل شخصـ يـ تحل ده دريچيپ هاي يابيارز متعدد و ار سخت ويبس هايي امتحان
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 يهمکاران بـاقر  ن دسته ازيا«. همراه است ياسيس و يدتيعق و ينيعلوم د هاي حوزه در

ران، انقالب يع، ايتشدرباره گوناگون  يمسلمانان کشورهاهاي  سؤالهستند که به  يکسان

 هيئـت بـه  هـا   سـؤال  يدگيـ چيصورت پ در دهند و ميپاسخ  يالملل بينمسائل  و مياسال

 .کنندافت يدر را يتر جامع پاسخ بهتر و شوند تا ميداده ارجاع  يالملل بينمعاونت  ميعل

 العمل در برابر آن ت و عکسيمردانه وهاب غات ناجوانيتبل

ـ يضـد ا  و يعيضدشـ  غات گسـترده يتبلبا تأس   عربسـتان سـبب شـده کـه      در يران

طـر   هـا   يباشـند کـه خـود سـعود    هـايي   سـؤال  يبرابه دنبال پاسخ  ياريمسلمانان بس

سـتند  ين ييهـا  انسـان  ،نديآ مينه يمد که به مکه و انگزار نکه مسلمانان حجيچه ا ؛کنند يم

ـ بق ش دريانـد  يزبان و سطح نفر مبلغ کج گذاشتن دو بشود با يکه به آسان  ادعـا در  ع وي

استناد آن درستي مورد  که در يتيچند روا از يار سطحيبس و يتکرار هاي مورد برداشت

م يتسل ،قير دهند و بدون تحقييتغ ده خود رايوجود دارد، عق يو مسلم يقطع يدهايترد

 ها شوند. يغات سعوديتبل

ـ طور  بهمبلغان اداره امر به معروف و نهي از منکر که  ييها کتاب ن زائـران  يگسترده ب

 هـاي  نيهمراه بـا تـوه  و ار تند يبس ،يعيضد شبيشتر  ،کنند ميع يتوز يرانير ايغ و يرانيا

 است. :حق ائمه در ياريبس

 يل مکه و مراسم شکرگزاريکم ين دعايآخر

اهلل الحرام و شهر  تياز ب يخداحافظ و يمراسم شکرگزار ل مکه بايکم يدعان يآخر

 يسالن اجتماعات هتل دارهاد مراسم در .همراه است 9امبر خدايموطن پعنوان  به مکه

 عسکر در يقاض االسالم والمسلمين حجت يسخنران شود و با يشروع م تأخير ميبا ک و

هـاي   و تالش زحمت از يگزار و سپاس اسراف از زيپره و يت مسائل اخالقيمورد رعا

 يدعا بـرا  ارت وين زياانجام ق يبه خاطر توف ،خداوند به محضر يشکرگزار همکاران و
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 افت.يگر ادامه يد هاي ارتيزانجام 

دانند که  مي ،اند که آمده يانيحاجدهد. بيشتر  مي يخداحافظ يبورنگ و ل يکم يدعا

. اسـت  دوسـت  دار از خانـه يـ دو آخـرين   عاشـقانه دار يـ ن دين آخريا ند ويآ ميگر نيد

 د.نشو مي يها جار اشک د ونترک ميها  بغض

دن به خانـه دوسـت   يرس يد برايام انتظار و ها در سال ،استاي  عجب معرکه يزندگ

 يفراقـ  ؛يتجربه کن د فراق راي، بايا دهيرس يحاال که به اندك وصال و ينينش يبه انتظار م

 زند.   ميل هم موج يفام خانواده وسوي  بهاق رفتن ياشت ،شيکه آن سو

 کند: با حالتي ويژه و دلنشين شروع به خواندن دعا مي ،مراسم دعاها ميبرخالف تما يباقر

 ا نددبددهم   کعردده ا  خدددا ا   ا

 

 ش ند   گدددا يدددب  خددددا ا   ا 

 محفددد  ا ددد   از   خددددا ا   ا 

 

 ام     نددداز   رکددده  خددددا ا   ا 

 م کدد و مددن   کدد   خدددا ا   ا 

 

 ش محردد و مددن يددب  خدددا ا   ا 

 آ   هددد     مناکددد  خددددا ا   ا 

 

 آزا گدددداه عکدددد   خدددددا ا   ا 

 بتددد     دددار ندددا  خددددا ا   ا 

 

 گدداه  سدد  ... سدداده  خدددا ا   ا 

 گريند. مي رجا خوف و شوق و از يحالت درهمه  .اند آه غرق شده اشک و ت دريجمع 
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 9389 حجه ذيستم يب؛ 9831آذر پنجم جمعه 
 4344حجه  جمعه بيستم ذي

 ران بعثه و محاجه با هماين جلسه مديآخر

 مشـاوران بعثـه بـا    ران وين جلسـه مـد  يآخـر  .صـبح اسـت   2جمعه سـاعت   امروز

 شود. ميل يتشک «هما» ،رانيا ييمايندگان شرکت هواپينما واميرالحاج 

 خـروج از  اشاره به اتمام وز يقرائت قرآن ن دارند و حضور يمعاونانش همگ و ياليل يآقا

 شود. ميخداوند آغاز  ياري ورود و خروج صادقانه و يدعا نکه بايچه ا ؛ات حج دارديعمل

لْطلنلً نَِصرياً } َُ نَْك  ِِْ  ََلُ َْ ِل  ٍق َو اْجَع َْ ْخرِْجِِن ُُمَْرَج ِص
َ
ٍق َو أ َْ ََ ِص َخ َْ ُِ ْدِخلِِْن 

َ
َْ َنبِّ أ َْ  *َو قُ َو قُ

ََ َكَن َزُهوقلً  لِط َْ َُ إِنا ا لِط َْ َقُّ َو َزَهَق ا
ْ
ِِ نَِي َو ال  *جلَء اْل ْْ َِِ  الُْقْرآِن ِل ُهَو ِشفلٌء َو نَْْحَـٌة لِلُْاـ ُل  َو ُنََنِّ

للِِانَي إاِلا َخسلناً  َُ الظا  1.{يَِزن

ـ پا از ي جلسـه ابتدادر رالحاج يام ـ  اني ـ افتن عملي ت يوضـع  ازگويـد و   مـي ات حـج  ي

، ابـراز نگرانـي   مهـم اسـت   اريک بحران بسـ يل شدن به ينابسامان پرواز، که درحال تبد

بـدل   يبـه تلخـ   حج را ينيرين مسئله ممکن است شيکه انيا ازايشان با نگراني  کند. مي

 يبـرا  يچه راه ،ح بدهند که طبق قراردادهايتوض به ما ياليل يآقا امروز» :ديگو مي ،کند
                                         

خاود   يو بگو پروردگارا مرا در هر کار، با صداقت وارد کن و با صداقت خارج سااز و از ساو  »؛ 31ا   31. اسراء: 1
است. و از قرآن، آنچه شافا و   ينابودشدنباطل را يم قرار ده. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، زيکننده برا ياري يحجت

 «.ديافزا يان نميستمکاران را جز خسران و ز يم ولينک يمؤمنان است، نازل م يرحمت برا
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اگـر   دارنـد و  يتين وضـع يها االن چن شرکت ميتما مشکل وجود دارد ون يا برخورد با

 .«شدبيشتر خواهد مشکل  ،ن جمع اضافه شوندينه هم به ايمسافران مد

 د: يگو مي ياليلآقاي 

ـ بـه ترت  ينابسـامان ، وجـود  ن موضوع مـا يتر ياصل» شـرکت   ر ويـ شـرکت وف  ب دري

هماسـت. ورود دو شـرکت    ييمـا يهواپ ماهـان و  ييماي، شرکت هواپيسعود ييمايهواپ

ـ  تـا چراکـه   ؛ن شرکت هما بودالمسئو يتوجه يماهان، به خاطر ب ر ويوف پـيش  ک مـاه  ي

 هـاي  يريـ گ يبا پ .پروازها را به سازمان حج نداددرصد  35ات يشرکت هما جدول عمل

ـ بـه ا  يراه، منتهـ  ريوز «يبهبهان» يحضور آقا جلسه بابسيار و برگزاري   ن شـد کـه در  ي

ـ يتـوان  مـي اعـالم کردنـد ن  و به راحتي اي  چ دغدغهيبدون ه ،ن روزهايآخر  44 ش ازيم ب

ک يـ  ي. وقتندادند يچ پاسخيهدرصد  42و براي  ميجا کن هران را جابيحجاج ا ازدرصد 

ـ  ،کنـد  جـا  جابـه  را نفـر  هـزار  35د يکه با ييمايستم هواپيس نجـا  ينـده هـم در ا  يک نماي

برکنـارکرده بودنـد و نداشـتن     سـابق را  نـده ي، نما«ييانبـارلو » يآقا نداشته و (عربستان)

 ک فاجعه.ي يعني ،نجايا در ييمايشرکت هواپبراي يک نده ينما

روز پـيش از   93 شد وارد عمل شـود.  مجبور يمحالت يرسول يآقا ،ن خاطريبه هم

 در «.کنـد  مـي  جابجـا  را نفـر  هزار 44»ات حج، هما رسما  اعالم کرد که تنها يشروع عمل

 ريمـد  .عامل ماهان تمـاس گرفـت   ريمد ر راه بايوز ،مير راه گذاشتيوز با ما که يا جلسه

ـ تا دوم محرم،  حجه ذي 43 يمقطع زمان نفر را از هزار 93رفت يعامل ماهان پذ جـا   هجاب

 بعـد از در نهايـت،   .کرد ميروز مماطله  شرکت ماهان هر ،رشين پذيوجود ا با کند. اما

 هزارنفـر در پنج تنها به عبارتي،  رد ويده هزار نفر اجازه پرواز بگ يهفته توانست برا دو

ک يـ است که ما درست  ين در حاليکند و ا جا هنفر در برگشت را جاب هزار پنج رفت و

ـ  در .ميبرنامه پـرواز نـدار   نفر هزارپانزده  يبراکم  دست ،شروع پرواز ازپيش هفته  ک ي

رفت و مـا بـه ناچـار    ينپـذ  يکه شرکت سعودم يرفت يسعود ييمايهفته ما به سراغ هواپ
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 ر.يوف ييمايم سراغ شرکت هواپيرفت

 در ريـ ندگان شرکت وفينما يسه روز م و دوير را به تهران آورديندگان شرکت وفيما نما

و ايـن  م. بـا وجـود   يگـرفت نران و عربستان مجوز پرواز يا ييمايهواپ ران ماندند و ما هنوز ازيا

 35دند که شـما بـا   ينپرس يران حتيا ييمايهواپ ،از شرکت هما ،ات حجيشروع عمل در آستانه

 د؟يد بکنيخواه يگر چه ميهزار نفر مسافر د42با يا د؟ يه زائران چه کرديبقدرصد 

ـ امت يکلـ  خالصه با م.يستير هم ابتدا اعالم کرد که آماده نيوف ييمايشرکت هواپ  از وي

شـرکت   .جا کنـد  هجاب را زائر زاره 43رفت که يپذدر نهايت  ،ما يل گرفتن از سويتحو

 يحـاج آقـا   مـن و  خود کرد و نه و جده خوب کاريمدسوي  بهات رفت يعمل، ر دريوف

ان شـروع بـه   يـ ن ميا البته هما هم در م وير آمديشرکت وف يمايعسکر هم با هواپ يقاض

نـه  يحجاج به مد ييجا هجاب مانده يجا ن بريسنگ ر باريوفشرکت البته  .کرد يباج خواه

 فقـط دو  ،پرواز رفت تنها در کرد و جا هجاب د و زائران رايبه دوش کشخوبي  بهوجده را 

ـ   در که آن هـم  مورد اشتباه اتفاق افتاد   و چنـد سـاعته پـرواز    تـأخير و  ييجـا  هحـد جاب

 ي نداشت.گر مشکليد

 روزانه فقـط  ،ات برگشتياما درعمل .داشت پروازشش روزانه  ،رفت شرکت هما در

ـ يزائر با ،ميکرد مياکتفا اگر به همان جدول  پرواز اجازه گرفت و براي دو  35 ش ازيد ب

 ماند. مينجا يا روز در 33تا 

هما را با پـرواز   ياسلت پروازها يرفت کسر که در ما .ميمذاکره کرد ريوف دوباره با

ر بـه  يـ وف ،ات برگشـت يـ عمل در يول ،ميم کردين پروازها را تنظيا م وير جبران کرديوف

شـتر شـد کـه    يب ييمشـکل آنجـا   .رفته شده خود عمل نکـرد يپذ و تعهدهاي ها اتيعمل

 عمل نکرد.  يخود يبه قراردادها ،انين ميا ز درين يسعود ييمايشرکت هواپ

دوبـاره  شد  قرار م ويصبح نگه داشت نجا تايمحترمانه ا ر رايندگان وفيک شب نماي ما

 جلسـه بـا   دو .در جدول پروازها شروع شد ها اشکالبروز باز  يولکنيم. م يتنظ برنامه را



 177 1341 حجه ذي بيستم جمعه 

 277/ ص31131/ شاخه 31-5-36/ تاريخ زاده نجف / مجري:31/ پرينتراييآ گيري صفحه غلط/ 13حج

ـ تکل ريـ ر حج به شرکت وفيم که وزير حج عربستان گذاشته و با او صحبت کرديوز   ي

ـ بـر اسـاس ا  حاضر،  و درحال ران را ندارديا جز يچ کشوريکرد که اجازه پرواز به ه ن ي

 ريوزبه گفته  ،اشکالبروز گر از عوامل يد يکيپرواز به راه افتادند.  روزانه چهار ،دستور

ن يو بـه همـ   انـد  به عربسـتان آمـده   يون حاجيليامسال سه م اين است کهحج عربستان 

 است. جاد شدهيا يط سختيشرا ،خاطر

ـ توزروش هـا و   ت در شـرکت يريمـد سبک  ،گريمشکل د ـ ي  در؛ زيـرا  ط اسـت يع بل

به فرودگاه بايد زائر حاضر،  درحال يول .دادند ميرکاروان يدست مد ط زائر رايبل ،گذشته

 شدت زائـر ه هم ب بار ييجا همسئله جاب در رد ويط بگيهما بل ن لحظه ازيآخر درو برود 

 او يزايـ مهلت وکه است  يعربستان کس نده هما درينکه نمايجالب ا کنند و ميت ياذ را

ـ ايرون بيـ خانه ب تواند از مين تمام شده و حـل مشـکل زائـران     يهمـا بـرا   نـده ينما د وي

 تواند به فرودگاه برود.  مين

کـاهش   يبـرا گرفتار اين مشکل هستند. با وجـود ايـن،   گر هم يد يزائران کشورها

 335ک هتل ي جده و نفره در 335ک هتل ي ما ،تين وضعيا از يناش يروحهاي  آسيب

بـه   زائـر را  ،شـد  يک پرواز قطعـ يم که يمطمئن شد يوقت م ويه کردينه کرايمد نفره در

 م.آوري ميفرودگاه 

که حضور بريم  ميبه فرودگاه جده  زائر را ،ل سالنيتحو نان ازياطمما پس از کسب 

 م.يکمتر کنرا فرودگاه  زائر در

، ريوف ييمايقراردادها با شرکت هواپ»پرسيد: عسکر  يقاض االسالم والمسلمين حجت

دهـد:   يمـ پاسخ  ياليل «.هماست؟ ييمايا با شرکت هواپيد شماست م با خويمستقطور  به

ـ  مـي آنها برخورد  ات بايان عمليپا در ما ماست و خود قراردادها با»  بـر اکنـون   مـا  .ميکن

ـ  يمدارا، عمل د تا باياجازه ده .ميغلبه کرد ريمشکالت وف کـامال    ييجـا  هات انتقـال و جاب

شـرکت   بـا  ما تعهدهاي .ميدار شرکت کار چهار هر با برخورد ران دريا انجام شود و در
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 تعهـدهاي اسـت.   يط عـاد يشـرا  در يمت شرکت سـعود يق ات ويه عمليشب قا يدق ريوف

 ز رايـ حسـاب، همـه چ   هيتسـو  در ما است و يشرکت سعودمانند ن ما هم يمابيمتقابل ف

 .«م گرفتيخواه ها راتأخيرحق  ميم کرد و تمايحساب خواه

ـ ا دربه ظاهر  ، امااست دار تو بور وکه صهرچند  بسيار عصباني است. ياليلآقاي  ن ي

 يکـه آقـا  هرچنـد   شـده اسـت.   ين عصـبان يکه چنـ را تحمل کرده  ياريبسفشار  ماجرا

انـواع   بـا  کوتـاه آمـده و   ارين جلسه بسـ يا در او: »گويد مي مشاوران او از يکي «ايرضان»

 .«مالحظه کرده استبسيار ت شرکت هما گرفته، يريکه به مد رادهايييا

برابـر   در او همـا از  نـده ينما، « مـي يابراه» ين بار خطاب بـه آقـا  يا ،فقيه ولينده ينما

 خواهد. يح مي، توضياليل يو مطالب آقا رادهايا

 :دهد که ميح يتوضنيز اين گونه  مييابراه

ـ بايـد  اول هـا   بعثـه همـه  ر حـج عربسـتان اعـالم کردنـد کـه      يـ وز ،جلسه در» ط يبل

م، ياعتراض کـرد ن دستور يبه ا ما يوقت .خانه اجاره کنند و سپس رنديوبرگشت بگ رفت

 کنند.   ميعمل  يبند هيها اعالم کردند که برابر سهم يسعود

 .انـد  دهيان ديم که آقايفرودگاه دارهفده ران يا در م که مايد بگويدر بخش فرودگاه با

مالحظـه   راهـا   تيک فرودگاه است. بهتر است که مجمـوع وضـع  ياما در عربستان فقط 

برابـر   خـود در  بـا تأسـ ، بـه تعهـدهاي    عربسـتان   ييمايسازمان هواپ ،انيم نيدرا .کنند

ـ ما هـم   ران عمل نکرده ويا کشور ييمايسازمان هواپ ـ اخت م ويک شـرکت هسـت  ي  اراتي

 م.يخود ندار گران به انجام تعهدهاييدر الزام د يچندان

 ؛دارد پـرواز  مجـوز  93اکنون  .پرواز را داشتشصت  يمجوز پرواز ،نهيفرودگاه مد

 .  «ب شده استيسالن آن تخر ، دويبهساز ر ويتعم يچراکه برا

 يرقابت يها هما منحرف کند، وارد بحث تيدارد بحث را از مسئول يکه سع مييابراه

 شود . مي ييمايهواپ يها شرکت
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 کنـد و  مـي قطـع   را عسـکر سـخنان او   يقاض االسالم والمسلمين حجتهنگام،  دراين

 .«د کرد؟يچه باحاال ران، يابراي ها بماند  آن بخش بحث»د: يگو يم

و کننـد   مياشاره فرودگاه جده  مربوط به ارسال فکس در يفن يها بحث به مييابراه

ـ ايسالن ن هتل باشد در در يد حاجياب ديگو ميسازمان حج اکنون »گويد:  مي خـوب   .دي

هم  ييسالن نها در د ويآ ميبه سالن  رين برنامه ديا بازائر  رند ويگ ميپس  ما از سالن را

 «.است يو معطل تأخيرسبب ها  نيهم. کنند ميچک  ل راين وسايزتريربا تأس ، 

 و ک پـرواز ي جز ،ق بوديهما دق يپروازها ميم تمايهست يمدع ما» :ديگو مي مييابراه

 گرفتار طور نيگر هم هميد يها شرکت .ستين فرودگاه فقط مربوط به ما مشکل سالن و

شرکت مورد  به دولت و يهم دولت ش رايتفت عدم مسئله مجوز ،شيبحث تفت درهستند. 

 به مـا  ش رايعدم تفت مجوز وزارت کشور و يامسال دولت سعود يدهد ول مينظر خود 

 .«فرودگاه باشد پرواز در ازپيش شش ساعت  د زائريبا حاال ندادند و

 تـأخير ن يعسکر که اگر ا يقاض االسالم والمسلمين حجتال ؤسبه پاسخ  در مييابراه

 دهد. نميارائه  يچ پاسخ درستيهد کرد، يچه با ،ساعت باشد 4 ش ازيب

م که سـالن  يمطمئن نباش تا ما»د: يگو مي کند و ميفرصت استفاده  از ياليل ،انيم نيدرا

ـ يفرودگاه پ در را م زائريتوان مين ،نباشد زائر باز يبه رو  بـه مـا   مـي ياگـر ابراه  .مياده کن

ساعت حجـاج را بـه    ما سر ،دکنپرواز عمل  نان دهد که ظرف شش ساعت قبل ازياطم

 زمـان بـد   ن ويبـه زمـ   ،فرودگـاه معطـل بماننـد    در ن زوارياما اگر ا .ميآور ميفرودگاه 

 .«خواهند گفت

صـدور بلـيط در   پرسد که چـرا   ميفرودگاه  ط دريبل موضوع صدور عسکر از يقاض

نان يل اطمين به دليا»: دهد هم پاسخ مي مييابراههمراه است؟  ياريبس تأخير بافرودگاه 

ر کاروان يم مديحاضر ما آمدند و تأخير حجاج با يموارد در يولاست. ورود کاروان  از

 .«ميکن ميل يتعط دفتر جده را ما رد ويط بگينجا بليا ،د مکهيايب
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ط يدادن بلـ »د: يگو مي داند و ميت يمسئول از فرار يتالش برا از يناش آن را يالياما ل

جده  د دفتريالبته شما حق ندار رفع مشکل خواهد شد و فراغت خاطر وسبب  ،مکه در

 ييمـا يهواپ يشـرکت ملـ  عنـوان   بـه  ،فرودگاه جـده  ست دريبا ميشما  د ويل کنيتعط را

 .«ديباش پاسخگو د وينده داشته باشينما

ـ نـده شـما با  ينما د بماند ويجده با يندگيرد که نمايگ يجه مينترالحاج يام  د حضـور ي

 د.يحل کن د مشکل رايشما با باشد و خود يزايخانه گرفتار و نکه درينه ا ،باشدداشته 

برافروختـه   چهـره  .آورد مـي  او يبـرا  را يادداشـت ي ياليهمکاران ل از يکي ،نيب نيدرا

 يطـ »د: يـ گو مـي  اعضـا خطـاب بـه   بـي درنـگ    زند و ميلبخند  ؛شود مي باز ميک ياليل

ـ پرواز هماهنگ شرکت وف چهار با ،که اکنون به من دادند يگزارش  يپروازهـا  تـأخير ر ي

 يپروازهـا  ،نيـ شود و پـس از ا  ميامروز انجام  ن پروازهايا حال جبران است و ر دريوف

 .«شود مي يعاد ريوف

هـا از روز   رسـانه  در يهشدار دکتر فال  زاده به مسئله فشـار مطبوعـات   ،انين ميدر ا

ـ ا که درنياز اابراز خشنودي است و  شنبه ـ ا درهـا   خوشـبختانه روزنامـه  ران ي  روز ن دوي

هـاي   تـالش  شنبه مطبوعات همـه  روز مشکل حل نشود، ن دويا اگر در ل هست ويتعط

 .باد خواهند داد بر حج آرام امسال را

 کنـد و  مـي مطـر    ه حجاج رايتغذ و ه باريعسکر بحث سرعت تخل يقاض يآقاحاج 

همان داخل فرودگـاه   د که ازيبده دستور ،تيقسمت ترانز صورت ماندن در در: »گويد مي

ـ ا د ويه کنيران تسويا بعد در د کنند ويحساب سازمان خر ران ازيمد ه کنند ويته غذا  ن راي

 .«د کم کردينبا يزيچ چيم زائر از هيتکر يبرا د ويت هم حل کنيسالن ترانز در

 ؛است که در حـج امسـال مطـر  شـده اسـت      يديجدمشکل  هامايهواپ بارقسمت 

ماننـد  هـا   فرودگـاه  يبعض ندارند وچنداني  بار يکوچک جا يماهايهواپ از يچون بعض

 يهـا مايهواپ ،ن خـاطر يندارنـد بـه همـ    را يبزرگـ  يمـا يت هواپيظرف «گرگان»فرودگاه 
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درسـت   يديـ جد ن مسـئله دردسـر  يـ حجاج حمل کنند که ابا  را توانند بار ميکوچک ن

 دن بار و سوغات خود باشند.يرسد منتظر يها با ان در فرودگاهيحاجزيرا  ؛کرده است

 با اجازه يها فوت

مکـه   يمسئول مرکـز پزشـک   ،«خردمند»دکتر  کند و ميمسافران فروکش  و بحث بار

   :ديگو ميکارگروه خود  درباره

امها   انهد  ا رفتهه يدن مارستان ازيب هستند که در ييمارهايبکه  ،اجازه با هاي يآمار فوت

ا يه دن مهروه از  صهفا و  يا در سهع يابان يخ هستند که در ياجازه کسان يب هاي يفوت

 .ميدار يفوت 59حاال اما  ،بودهنفر  39ن رقم يا 9331سال  در ،ندا هرفت

ـ اجازه تعر يب اجازه و با ي  فوتيتعر  يلـ يادمـان باشـد خ  ياسـت کـه    يدني  شـن ي

 .ميرياجازه نم يب

 حج يت بزرگ مرکز پزشکيموفق

تنهـا   نـه  ،يعفـون  يهـا  يمـار يما در مسـئله ب  ،يجاردر حج »گويد:  دکتر خردمند مي

اصـحاب جلسـه    .«مينـدار  يمار عفـون يب ک مورد ثابت شدهي يبلکه حت ،ميمشکل ندار

 «رانـا يا»از خبرگـزاري  همـه  ايـن  وجود  با .مصاحبه اعالم کنند در ت رايقن موفيگفتند ا

 همـان خبـر   ،حجـاج  بامالقات  ها و يماريمورد ب رانا دريا خبرنگارزيرا  ؛ناراحت بودند

ـ  ه شده بـود تـا  يتوص ،نا  منعکس کرد که در آنيع سال گذشته را ک هفتـه بـه مالقـات    ي

 شده است. ياريبس ينگرانو اين سبب حجاج نروند 

ـ با مـا » کند که: نکته مهمي اشاره ميدکتر خردمند به   همـه  ،ييغـذا  رهيـ زنج د دري

 از يکي .ميه غذا حذف کنيتهره پخت و يزنج را از يکارگران خارج و يعوامل خارج

دســترس  از ييره غــذايــت حفـ  زنج ين وضــعيهمــ ،ل حفــ  بهداشــت امسـال يـ دال

 .«بوده استها  يخارج
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  يکث اريمند بود که بس گله اريبس، کشور خارج از يها کارواندر مورد دکتر خردمند 

 مورد آنها دقت شود. د درينه نشده بودند که بايا در کشور معايپزشک نداشتند  بوده و

ار مطلوب يامسال حج بس»گويد:  و ميکند  ميهمه تشکر  آخر از در فقيه ولينده ينما

تحـوالت   انجـام شـده و   يبهتـر  ينـد و کارهـا  ا ههمه کمک کرد برگزار شده وو آرامي 

هـاي   تالشگرفتن  دهيسبب نادنبايد آخر  يروزها يتلخ رو، است. از اينرخ داده  يخوب

 «.شوددوستان 

خـود را بـا بحـث     يتيريه مـد ين توصـ يآخر ،عسکر يقاض االسالم والمسلمين حجت

گـران  يم و البته ديبرو يرياصال  پذ د به سمت نقد ويبا ما» دهد که: يان ميپا يرينقدپذ

 .«ستيداشتند که تنها مربوط به ما ن يهم مشکالت
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 9389 حجه ذي کميست و يب ؛9831شنبه ششم آذر 
 4344حجه  بيست و يکم ذيشنبه 

 رالحاج به کشوريبازگشت ام

بعثـه،   يهـا  تياز علمـا و شخصـ   ياريات حـج و بازگشـت بسـ   يـ عمليافتن  پايانبا 

ـ ابايد بـه  عسکر هم  يقاض االسالم والمسلمين حجت ـ بق وبـا ايشـان    گـردد.  ران بـاز ي ه ي

در که  يمبسوطو فرصت اند  داشتهکه به من  يکنم و از اعتماد يم يمعاونانش خداحافظ

 کنم. گزاري مي اند، سپاس اختيارم گذاشته

جـاد  يدارم و آن را اانتظاري که از خودم با انجام دهم. د يرا با يا دانم کار گسترده يم

ـ  يبسـ  يدانم راه يم .ام کرده  .سـم يد خـود بنو يـ ز را بايـ همـه چ  .ش دارميار سـخت در پ

 االسالم والمسـلمين  حجتدانم  يم نکه، به ويژه آمين اعتماد برآيبتوانم از پس ااميدوارم 

 ،رالحـاج يرفـتن ام ر است. بـا  يگ سخت يدست و منتقد  رهيچ يا سندهيهم نو عسکر يقاض

 ،سـم ينو يمـ هرچـه   .پـردازم  يمـ  يمهـا  شود و به نوشـته  يتر م رم خلوتس يدو سه روز

 ندارد. ميتما 
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 9389 حجه ذيست و دوم يب ؛9831کشنبه هفتم آذر ي
 4344حجه  بيست و دوم ذيشنبه  يک

 ارتيتنفس در ز يبرا يفرصت

ک عمـره  يارت و يبه زکنم و  دارم، استفاده ميآخر  يدر روزهاکه  يفرصت اندکاز 

مسـجد  »و  «حـرا »و  «غـار ثـور  »مانند:  ؛از اماکن يروم و از بعض يم مپدر يبرا يمستحب

 کنم. ديدن مي «7امام صادق

کنم. مناطق بسيار جـالبي   مي داريد «الجن محبس» و« البقر حوض»، « هيزيعز» از منطقه

ـ نهر زب»از  يعسکر يآقابودند، به ويژه اينکه  ـ   «دهي بـه دسـت   آب  ييجـا  هو برنامـه جاب

ون مثقال طال و حفـر  يليمدو نه يد که با هزيگو يق م 444در سال  «ديالرش هارون»همسر 

از  مانـده  يد باقيوار سفيبه عرفات رساند و د «نيحنچشمه »آب را از  ،لومتر کاناليک 44

 ت کـرده و  يمشـعر هـدا   بـه  ،ده اسـت کـه آب را پـس از عرفـات    يزب ميينهر قد نامه

 .کند مينا وارد م

محـل  و بـه عبـارتي   البقـر   محل همـان حـوض   ،در گذشته «يالقر دانشگاه ام»منطقه 

که بـه   يمصر ياز علما يکي «يطنطاو»که گاوها بوده است و معروف است  يخور آب

خـود   يدر سـر جـا  « البقر حوض»ماندن  ياز باق يبه شوخ ،ن دانشگاه آمده بوديا داريد

 .سخن گفته بود

ـ دنيز  «کبشمسجد »و  « يمسجد خ»النور، غار حرا،  غار ثور و جبلاز  کـرديم.   داري



 132 1341 حجه ذي دوم و بيست شنبه يک 

 285/ ص31131/ شاخه 31-5-36/ تاريخ زاده نجف / مجري:31/ پرينتراييآ گيري صفحه غلط/ 13حج

 شديم. بوده نيز بسيار متأثر« سوره کوثر»که محل نزول  «مسجد کوثر»ب يتخرالبته از 

ـ با تالش ا 4434در سال  ها بود. اما يکشتارگاه قربان «عيصمم»منطقه  کشـتارگاه   ،ناري

ــه و ،ســاخته شــد يمجهــز ــامرتبيدر گذشــته اوضــاع بســگرن ــان يار ن   يدر هنگــام قرب

 آمد. يش ميپ

ـ ن «مسجد ناقه» ـ پـدر پ  «عبـداهلل »کـردن   ينشـان از محـل قربـان    زي و فرزنـد   9امبري

و صــد شــتر دارد در نهايــت مکــرر بــه نــام عبــداهلل و  يهــا زدن قرعــهعبــدالمطلب و 

 ه هر انسان صد شتر شده است.يار ديمعاساس،  نيهمبر

و مسـجد   3جـه يو حضـرت خد  9حضرت رسولديدار محل  «مسجد الدجاجه»

 است. بوده حج الهداعدر  9امبرياستراحت پ محل ،«الستراح »

 نآبه سال دو  7است که امام صادق« هيمسجد محله جعفر»زتر يانگ غمها نياز همه ا

محـل قتلگـاه حجـاج جمعـه     هم  «حجونپل »ا ي «بد يشعب اب»تبعيد شده بود. محله 

ــنفــر از حاج 355ن مکــه اســت. يخــون ــيان اي ــدر ا 4444در ســال  يران ــه ي  ن مکــان ب

 .ندديشهادت رس

مـان  يا 9امبريـ ان بـه پ يهفت تن از جن .است «سوره جن»محل نزول ، «مسجد جن»

 يتقاضـا  ،بـود  «يعـد  بـن  مطـ مع»منزل که  ،نجايدر ا 9امبرياز پبرخي از آنها آوردند و 

 ده را ســبز کــرد و درخــت بــه نــزد يک درخــت خشــکيــ 9امبريــپو معجــزه کردنــد 

 آمد. 9امبريپ

از فشـار   يبه سفر ما داد و مـرا دو روز  يا جان تازه ،يعسکر يهمراه آقا يهاداريد

 .برايم فراهم آوردن کارها سبک کرد و فرصت نوشتن را بهتر يسنگ
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 9389 حجه ذي ست و چهارميب ؛9831آذر  نهمشنبه  سه
 4344حجه  شنبه بيست و چهارم ذي سه

 نهيل مديدر قصرالدخ سنت اهلش ين همايآخر

مقـام   بعثـه  در ،حجـه  ذي در بيسـت و چهـارم   سنت اهل يش برادران حاجين همايآخر

 در .ون آنهـا برگـزار شـد   يروحـان  اهل تسنن و يها کاروان از يجمع حضور با يمعظم رهبر

 د.يگو ميع وتسنن سخن يل نقاط مشترك تشيه و تحليتجز در ياستاداهلل  آيتش ين همايا

د کـه  يـ گو ميدعوت مردم به اسالم  در 9امبريپگوناگون  هاي وهيش از ياستاد يآقا

 هـم کـه بيسـت و چهـارم    امـروز   .مباهلـه بـوده اسـت    ،توسعه اسالم هاي وهيش از يکي

عظمت  پرداخت که درباره مباهله و ييها کتاب يبه معرف است،« مباهله» روزو  حجه ذي

امـام   حضرت فاطمه زهرا و و يامام عل 9حضرت رسولو به عبارتي، اصحاب مباهله 

 ميکه تما را هم بيان کرد مهم ارين نکته بسيا واند  نگارش يافته :نيامام حس و حسن

 ،مباهلـه  ن چند نفر دريبر شرکت هم ند وا هبه مسئله مباهله اشاره داشت ،منابع اهل تسنن

ق يـ دق هـاي  با ارجـاع  يو سخنران يشناس استاد کتاب ،ياستاداهلل  آيت .اشتراك نظر دارند

 .وجود نداردشان يا يها د در نقليترد يبرا ييجاو به همين دليل، است 

به کند و  تأکيد ميحج  يآخر سفر معنو يروزها هاي درك لحظه بر ،ياستاداهلل  آيت

دعا  آمرزش گناهان و ت ويسفر، هدانتايج حف   يخواندن دعا برا شتر قرآن ويقرائت ب

 کند. توصيه مي مادر و پدر فرزندان و يبرا
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 د و قرآنيه توحيدر سابستگي  هم و «يچابهار يمولو»
کنـد. او   نيز شروع به سخنراني مي «چاه بهار»مام جمعه اهل تسنن ا ،يچابهار يمولو

ـ آ و «ديتوح»خواندن سوره  با ـ پ ه صـلوات بـر  ي  يدوسـت  د خداونـد و يـ توح از ،9امبري

 آورد. ميان يمسخن به  9امبريپ

  دددک  کدده بدد   ا   ا زبددار ردددل  

 

 منددد ا محنددد   آ  محنددد اسددش    

 مددد م  ددها  موصددد  ا  ددد     يددار   

 

 محنددد   آ  محنددد اسددشموصدد   مددا  

د يـ چهارچوب کلمه توح در د کلمه رايتوح ه قرآن ويسا در راوحدت بحث  يمولو 

گويـد کـه    کنـد و مـي   ذکـر مـي   ـ  دانـد  مـي  «اخـالص »سـوره   ،قرآن در که نماد آن راـ 

اسـت کـه   کنند و اينکه خالصه احکام اين  ها نيز طبق فقه قرآن و سنت عمل مي مسلمان

 ومعـامالت  احکـام   در .استهمبستگي ر يمس در ،آن يجابيجنبه اچه  و يچه جنبه سلب

ـ  راايم  نشدهچه  م ويا چه آنها که منع شده ،يروابط انسان ـ يـ تحل يوقت مشـخص   ،ميل کن

تهمـت منـع شـده     و ييگـو  پشت بت ويغ .جاد اختالف منع شده استيکه راه اشود  مي

همبسـتگي  مـانع   شـود و  مـي ن مسلمانان يتفرقه ب اختالف وسبب نها يهمه ازيرا  ؛است

 ن مسلمانان است.يب مياسال

 .خـود موضـوعيتي جداگانـه دارد   امـا هرکـدام   است،  يتکرارهرچند  دعا هاي لحظه

، دانم انسان گرفتـار گنـاه و محتـاج     ينم. چديپ يم در گوشقرائت قرآن با لطافت  يصدا

 چه خواهد کرد؟ ين خطاب الهيدر برابر ا

نُوَب } َ َيْغِفُر اَّلُّ ِ إِنا اَّللا ِِْ  نَْْحَِة اَّللا ْنُفِسِهْم ال َتْقَ ُطوا 
َ
فُوا لََع أ ْْسَ

َ
ِيَ  أ َْ يل ِعبلِدَي اَّلا ُه ُهـَو  قُ ََجِيعلً إِنـا

تَِيُكُم الَْع ا *الَْغُفوُن الراِحيُم 
ْ
ْن يَْ
َ
َِ أ ِِْ  َقْب لُِاوا ََلُ 

َْ ِـُّكْم َو أَ نِيُبوا إىِل َن
َ
ونَ َو أ  4.{ُب ُثما ال ُتْ ََصُ

                                         
ايد، از رحمت خداوند نوميد نشويد که خدا همه  ن من که بر خود اسراف و ستم کردهبگو اي بندگا»؛ 53و  51. زمر: 1

تساليم  آمرزد، زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است. و به درگاه پروردگارتان بازگردياد و در برابار او    گناهان را مي

 «.شويد، پيش از آنکه عذاب به سراغ شما آيد، سپس از سوي هيچ کس ياري نشويد
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ـ آ !ايخدا ؟ميشه به تو پناه آوريهم يبرا ،دن عذابياز رسپيش م يتوان يا ميآ !ايخدا ا ي

 م.يدا کنيپرهايي  ،ميکه بر دوش دار يگناهانسنگين م از بار يتوان يم

م و يبه تـو محتـاج هسـت    ها شه و در همه لحظهيم که هميم باور کنيتوان يا ميآ !ايخدا

ـ پـر ه  يايـ ن دنيـ م در ايتوان يا ميآ ؟ميدرك کنهميشگي را اج ين احتيا ـ  ي م ياهو بـاور کن

 ؟ميات هست  بنده

 شنوم: که صداي مدا  را ميمستغرق هستم  ،ن همه لط  حضرت دوستيادر 

 ا  هدددا مدددد م بدا نددددندددز دددک  د»

 

 «ناددا  اه  ا  ددد نن آلدد  ه انددبددد ا 

 .همـان هسـتند  يحاضران م همه. حال جمع شدن است در 9اهلل رسول يهمانيسفره م 

ت اســت؛ امــام کــه يــن جمعيــاســت کــه بــزرگ امــام ا 7نامنــؤرميســخن از کــالم ام

چ يآن در هـ ماننـد  که  ميکال ؛مردم استاين نک ورد زبان يا هم ،با خداوند شوگوي گفت

 شود. يافت نمي يا ن و فرقهيفرهنگ و د

 ا    سدد ز   آه    م مددننددسددا نددا  الدده    د 

 

 ا چه کدد م مدن؟  نا چه  ستک؟ نمپدس از من چه ب  م  

 ندسددک آا از هدد  مددنگني ددا م گني ددا م  خدددا 

 

 بدازگد م مدن؟   آخدال  نده  سدش  نچت  ه از مد 

  دچدده  سددتک خدداک ا     سدد لک کددن آاليدد 

 

 خددا د ز دددا  ردد لک کددن   ردد لک کددن  بدددا 

 بداغک مدن     دا   ن  ندم گد  ياگد خ ا م  ل 

 

 چددداغک مددن آ رددد بددبَدددم امددا کنددا  چيددا    

 ن  ددم گِد  کدن   ند ااک چشنک  ا به خاک ا آالي 

 

 مددا    اديد ز ددا ادعکه    کدن        دا   ف  

و  3نـب ياد حضـرت ز يـ همه بـه  . زديخ ميبر 9امبريپ يها همانيم هسين آه وداع از 

 ،نـه يمد در 3نـب ياحتـرام ز  همراه بـا خداحافظي  .هستند مادر جنازهدر پي  3ثوملک ام

کـربال   و شـهداي  7نيامـام حسـ   نـب بـا جنـازه   يکـه ز  يروز نه ويمد هنگام رفتن از

ـ م غربـت در  ن وياو، وداع آتشـ  ييکنـد و تنهـا   ميخداحافظي  ـ  ي رحـم و   يان دشـمنان ب

نيـز   ير در دست دشمن امويده و اسيد بيو آس ميزن و کودك زخ يبا جمع ،عاطفه يب

 شود. يادآور مي
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   . دا   مآن  محدنن زيبر هيبدخ رني س

 . د به اسا ه بد خ ا ده  ا هيبدخ رعراس

 «نيالد خ نجميش»کلمات  يادآوري

بـه  سنت در مکـه   يدر نشست علمارا  «يطبسن يالد خ نجميش»کالم اين هنگام، در 

ـ آ»از مرحـوم   «= مـي خ عباس قيش» يکه وقتياد آوردم  د ابوالحسـن  يسـ  مـي اهلل العظ تي

عه يمرجـع شـ   بزرگ ،دنديدر مکه پرس 7نيارت امام حسيم زدرباره علت تقد «ياصفهان

رون يـ اش ب خانه بـود و صـاحبخانه را از خانـه    در مکه صاحب 7نيچون حس»فرمود: 

ان و بـه  يـ گر يهـا  بـه چشـم   !ايخـدا » ؛«اتيبالدموعَاجلارَي،َاهلاتيباكالو َيبالعَياهل» .«کردند

 «.انيدر جر يها اشک

 ن شکليانضباط در بهتر

دهنـد:   گوش مـي انضباط به دعا  ت دريجمعگردم.  ينه برميل مديکم يدعا يبه فضا

نم يب مي را يسعود مورأچند م راه چهره در« ... ءوسعتَكلَيشَيسئلکَبرْحتکَالتأَّنإاللهمَ»

 درون احـوال   اوضـاع و  ت ازيـ حکا ،چشـمان آنهـا   .دعا هستند هاي ر واژهيثأکه تحت ت

 آنها دارد.

َإاللهمَ»  «يوترْحنَيتساحمن َأخاضعَمتذللَخاشعَسؤا:َسئلکَأَّن 

ـ  ،انـد  سـتاده يت ايـ جمع يسو اطراف چهار که در ييها نگهبان عالوه بر  يبـاال  يحت

 تحت کنترل دارند. ت رايجمع ن گذاشته ويدوربنيز اطراف  يها هتل

 «ظلمتَنفيسَ،ظلمتَنفيسَ،ظلمتَنفيس»

ه يتسـو خـدا   با ونگرند  ميهمه به درون خود  ،که يدر حال .ام چارهيب من چقدر !ايخدا

ـ از ا يريـ گ بهـره  يد به جايبا واند  فرستاده به دنبال ترازو مرا ،کنند مي پرنعمـت،   ن سـفره ي
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، امـا نتوانسـتند   گر که رنجورند تا مواظب اطـراف باشـند  يد ياريبس مانند ؛سميگزارش بنو

 ق شوند.يخود عم يها يگرفتار يادآوريدر رابطه خود با خداوند و  هايي لحظه

ََوَافرطَّبَئياللهمَعظمَبال» نَعَُيوَحبسُنَيلغُالأَوَقعدتَّبَعاميلأَوَقرصتَّبَحايلَءوس 

 «اَبغرورهايالدنَيوَخدعتنَيلامآبعدََيعنف

 در يتأکيـد  هـاي  . نکتـه   شده اسـت يلط ن قدريا يقار يدعا چراامشب دانم  مين

فلُکَ»ان يـ رانيرا مطابق مشهور ا« فلکَاحل ة»هرچند  کند و بيان ميخوبي  به را ها عبارت

 خواند.   مي« احلمد

توانم پناه ببرم؟  مي يبه چه کس .«دارم که را تو از ريا غيخدا» ؛«کريغَمنَيلَورّبَياهل»

کـه   يکسـ اي  .استخوانم رحم آور يشکنندگ پوستم و يبه نازک ،به ضع  بدنم !ايخدا و

 .  يديآفر مرا اول بار

ـ نکـه با يچـه ا  ؛شـود  ميخوانده  يشتريسرعت ب اواخر دعا با  همحـدود  برنامـه در د ي

ـ يابجذ قدر آن 7يعلحضرت . کالم پايان يابد هک ساعتي يزمان وقتـي   يت دارد که حت

   .استفهم   آن قابل يلطا ،شود ميسرعت هم خوانده  با

ل هـم تمـام   يـ کم ين دعـا يکه آخر يد باور کنيبا ،شود ين شعرها خوانده ميا يوقت

 شده است.

 ع ددددد گکددددها ه  مددددنک بدددد 

 

 خدا تيددددددددا هنددددددده نمد  ا 

 بيشددددش  ندددده خدددددا ا      ا 

 

 خا ددددده  ا نددددده خددددددا ا     

 عيدددبيشدددش نددداک بو   دددا  لددده 

 

 عيددد خدداک بونددز   ددا گدد   سددته 

 دالنددددداسيخ   نسدددددد با  دددددا 

 

 ده عردددددداسندددددد  مددددددا    ا  

 نادددانبدددا ادددنا ا ددد   اادددتک ا  

 

 ناددددان   خدددد    ا گ ااددددتک ا  

حـال جمـع    در 9ارت رسـول خـدا  يز سفرهاست و ن يآخر هاي هيگر و ها نگاه 

 شدن است.
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 ا  اديد  سد      خدا ا    خدا ا   هد  ا 

 

 ا  آا    ردد  يددخدددا ا    خدددا ا    ر  

 خدددا ا    خدددا ا   سددت ر ه بدده   منرددد 

 

 منردد يمحدداو ن   خدا ا    خدا ا   ه  ا 

 ا   خدش  سد      خدا ا    خددا ا   هد  ا   

 

 ا  سدر   سد      خدا ا    خدا ا   هد  ا  

هـا   يخـداحافظ  .نه آمـده اسـت  يمد محرم در ياست و بو حجه ذيآخر ماه  يروزها 

برخاست که مـدا    ميهمه هنگا هق هق يانداخت و صدا 3نبياد زيبه  بار همه را نيا

 .«برند ينبت را به شام ميز 7نيحس»گفت: 

 د:يگو يگاه که م ا آني

  دددددمي  ا ن  مصددددحف   ل   ل  ا  ا

 

 بددا  مسددش يبدددا   مددن     نآا هدد نددآ 

  ددا گ اددش  ددد ناکددش چددهيتددد کنددا  نن  

 

 مددا  م    ددد بدد  آن خدداک  ندد ز مدديکدد 

 گد ا مش  آ  م   مد  آسدش مد  يچ ر چدا ه    

 

 سددپا مش آنددا ه نددا ه هددن بدده خدددا مدد   ا 

ـ لط يه دعـا بـا صـدا   ياختتام .العفو همه برخاسته است يان دعاست و صدايپا    و ي

ِا ْ } :هيآو خواندن  ياهلل استاد تيآرام آ
َ
ـوءَ  أ طلـب  و  4{َُيِيُب الُْاْضَطرا إِذا َداعهُ َو يَْكِشُ  السُّ

 در انانمسـلم  يبـرا  دعـا  و ]درخواست فرج امام عصـر  ن ويارحم الراحم رحمت از

 شود. ميبرگزار  مياسالهاي  همه سرزمين

 بـود و  يعربزبان ن به يمسلم ياسيشتر درحوزه سرنوشت سيب يت استاديآ يدعاها

 .ادا شد يخانواده به زبان فارس و يانفس يدعا

ـ پا يرو مـن بـر   .شود مياعالم  يعرب و يفارسزبان به ، ختم دعا  از يکـ ي يه سـنگ ي

بـه  ت يـ جمع .شـود  ميقدرداني نه يمد شهر ميانتظا يروين نامورمأ از .نمينش مي ها ستون

 .ط هسـتند يزکردن محـ يمشغول تم برخي ستند ويا ميبه نماز  يبعضآيند؛  حرکت در مي

 بـا کنند. آنهـا   ميجمع  را افتاده استشايد پيش از دعا پوست تنقالت که  هاي دانه يحت

ن يـ ن مرحلـه از ا يآخـر  .دنـ نشـان ده  خود راو تميزي د نظم نخواه مي اريعالقه بس
                                         

 .61. نمل: 1
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 .سـتم بـرق اسـت   يس يآور جمـع دعـا،   يدان برگـزار يدر م يدنيو د يداستان معنو

ن يآخـر  .اسـت  يبردار لميدرحال ف هنوزم که ينيب مي ک مرد عرب رايهنگام،  دراين

و محوطه  9مسجدالنبيشده در اطراف  يزائران حاج وسيله به نيز يادگاري يها عکس

 شود. ميگرفته  دعا يبرگزار

 بعثه يريهمان الجزايم

همـه   .بـا  تنهاسـت  يحضـور دارد و تقر  يدر دفتر فرهنگ ياهلل استاد تيعصر جمعه آ

تـا  هسـتند؛  ل يو جمع کردن وسا يا در حال خداحافظياند  رفته يکي يکيهمکاران بعثه 

 شود. يده ميغذا خوردن چ يبرا ي  صندليک ردين بعثه فقط راآنجا که در رستو

 هـا  رههـ چ .نـد ک ياز آنها اسـتقبال مـ   ياهلل استاد تيآمده و آميهماني ر ياز کشور الجزا

 يکسـ  .کند يحاکم مط خلوت يرا بر مح ميگر يفضا ،دو طرف يمانيا يگشاده و دوست

آورم و اصـحاب خـدمات    يمرا  ييرايل پذيبه سرعت وسارو،  نبود. ازاين ييرايپذ يبرا

 کنم. يهمان مطلع ميرا از آمدن م

دار آمـده  يبه د ،ر استيالجزا يکه از علما يريهمان الجزايم رد.يگ يدر نم يبحث خاص

 بوده است. يريهمان الجزايگو مورد مطالبه مو دو جلد کتاب هم در ضمن گفت يکيو 

 خطر يخطر در پ

ارت مسـاجد سـبعه در   يـ ز يبـرا سـفران آنهـا    بعد از ظهر با خانواده و جمعي از هم

منطقه بـه شـدت در حـال    داشتم. نقش راهنما را براي آنها من  .ميرو يم «خندق»منطقه 

 3و مسـجد حضـرت فاطمـه    7علـي مسجد امام  مي، به ويژهي. مساجد قدر استييتغ

هـا   را کـه از سـال   «خطاب عمربن»د يست و مسجد جداشدن  محصور و در حال خراب

 اند. به شدت گسترش داده ،ساختند يمپيش 

تـر  يبـا ت  ،از آنها يکيشود که  يع ميتوز يفارس زبانبه گوناگوني  يها جا کتابنيدر ا
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جالـب   پـردازد و  يع مـ يتشدر مورد گوناگون  يها يبه شبهه افکن« عهيت جوانان شيهدا»

حضـرت  ابوبکر، عمر، عثمان، از: اند  که عبارتشش نفر از صحابه  ،ا طعنينقد با نکه يا

 کند. يم يمعرفکبار  ه و عمروعاص را از صحابهيمعاو ر،ي، طلحه، زب7يعل

 رد؟يگ يه کنار جناب ابوبکر قرار ميمعاوآيا پرسم  يبا تعجب م

 کتـاب  .کننـد  يگـر نگـاه مـ   يد همدهد و به   يرا نمپاسخم فروش امر به معروف  کتاب

ـ تورق کردم و د ،از نمازپس  .رفتم «مسجد سلمان»ها را گرفتم و به داخل نآ يياهدا دم ي

ن چند نفر را مشمول حد و مجازات ين به ايا توهياز فقها آمده که طعن  يکياز  ييفتوا

 است.دانسته 

 ؛رسـانم  يمـ  يخود را به تاکسـ  يگريوجور کرده و از راه د به سرعت خودم را جمع

پـس  کنند.  ين تلقيدن را به نام طعن و توهيال پرسان ممکن است سؤين آقاينکه ايچه ا

 رو نشوم. هوباره با آنها روبدهم د  يح ميترج
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 9389حجه  يذ نهمست و يب ؛9831آذر  چهاردهمکشنبه ي
 4344حجه  ذي نهميکشنبه بيست و 

 «يومسجد عَمر»دار از يد

محلـي  همچنين و  يدنيد يها از مکان يکيعنوان  به يرانين حجاج ايدر ب عَمرويمسجد 

ـ آ يبه بـاغ خرمـا  مشهور است. اين مسجد،  ،خواندن نمازبراي  اشـاره دارد.   يوعمـر اهلل  تي

سق  و کـ   م ،شيحدود چهل سال پو وجود داشت  مييقد يساختمان ،آن انهيمروزي در 

از عمـر دارد،  صد سال باالي نک يکه خود هم ا يوخ عمرير پوشانده شده بود. شيآن از حص

بـا وجـود همـه     يول .استبه زندان افتاده ر شده و يدستگعه است که بارها يمظلوم ش يعلما

ن يبـه همـ  و نه روشن نگه داشـته  يعه را در مديهمچنان چراغ شهايي که تحمل کرده،  سختي

زده  يسـخت جامعـه وهـاب    طيشـرا  . بازگو کردنان استيعيش ار مورد احترام همهيبس ،خاطر

بـه  نـه  يمدگنجد. امـا بايـد بگـويم کـه      در اين مجال نميان يعيها بر ش يل سختينه و تحميمد

هـا هـم    يعثمـان  ،تياز ظهور وهابپيش  يها ت است و البته در ساليدر تصاحب وهاب تشد

 ،نـه يان مديعيبـه شـ   يدولـت عثمـان  اند؛ زيـرا   قرار دادهتحت فشار به شدت نه را يان مديعيش

عضـو زائـد   عنـوان   بـه  شهيهم ؛عالقمند باشند يعيران شياممکن است به که  يکسانعنوان  به

 .تـر شـد   سـخت مراتب  بهن مسئله يت ايبا ظهور وهاب ،کردند و صد البته ينه نگاه ميمنطقه مد

فشـار   ،يعياسـالم شـ   هـدم  يون بـرا يوهـاب جانبه  همهع و تالش يت با تشيوهاب يذاتدشمني 

 کند. تحميل ميو اصحابش  يوخ عمريش يبلکه برا ،نهيمد ياهال را بربسياري 
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 و پسرش يوخ عمريراز محبت به ش

پسـرش  را اسـت   يبسـتر  ،کهولـت سـن  علت نک به يا که هم يوخ عمريشوظاي  

 .است يدنيار ديبس يوان به مسجد عمريدهد. آمدن حاج يانجام م «عَمرويخ کاظم يش»

 يکمتـر روحـان   .ابـد ي يمـ  اي ز گم شـده يعزمانند  راخ کاظم يش ،ديآ ينجا ميهر کس به ا

 مــورد احتــرام بــه شــدت خ کــاظم و پــدرش يهســت کــه هماننــد شــ يخــارج يعيشــ

 باشد.ان يرانيا

ـ از جمعهـم  نمـاز  پايان از پس  .ستديا يد و به نماز ميآ يم يکمال سادگدر خ يش ت ي

 شـود.  خوانده يتوسل کوتاه يدعاگويد  کند. شيخ کاظم مي يمدعوت نهار براي صرف 

 .رنديگ يعکس مبا ايشان  يشانها نيبوسند و با دورب يخ کاظم را ميش ممرد

 خ کاظميساده ش يخرما

 و وداع بـا او در همـان لحظـه    يزيدن عزيد ؛دهد يبه انسان دست م يبياحساس غر

در  يا اجتماع امـر و نهـ  ين يضياجتماع نقمانند گر يکدياق و فراق با ياجتماع اشت .داريد

 ي واحد است.زمان

کنـار   يتـ يجمع .ميکنـ  يدا نميخ را پيش اما ميگرد يخ مينهار به دنبال شپس از صرف 

خ کـاظم  ياز شـ هرچـه   م ويکن يت عبور مين جمعيچندبار از کنار ااند.  شدهاط جمع يح

 يسـکو  يرو ،جاست نيخ هميد شيگو يم يکينکه يتا ا ؛دهد ينمپاسخ  يکس ،ميپرس يم

 اند. ت او را دوره کردهين جمعينشسته و ا يبتون

 يخرمـا بـين آنهاسـت.   خرمـا  در حال تقسيم خ کاظم يدم شيد ،شدم تر کينزد يوقت

خرماها را به وق  است.  7يبه نام امام حسن مجتبن باغ که يد هميا شاينه يخشک مد

 اخالص و ارادت.  از سرساده و اي  هيهدريزد؛  مي يا هيا حاجي يهر حاجک  دست 

نم که به همـراه شـوهرش بـه    يب ميسال را  انيم يا هيحاج .روند يم ت آرام آراميجمع
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ـ زير يابـر بهـار اشـک مـ    ماننـد  د و نـ کن يم هخ کاظم نگاياه چرده شيصورت س د و دور ن

اهلل  آيـت ت يمظلومبر روي کاغذ آورد. را  ها ن لحظهياتوان  ميچگونه دانم  نمي .ندشو يم

بغـض فـرو خفتـه هـر      ،نـه يدر مدعه يشـ  ييخ کاظم و تنهـا ينک پسرش شيو ا يوعمر

پسرش را  ييگو ،ن مادريکند و ا يم يزد و اشک از چشمانش جاريانگ يرا بر م يا عهيش

 کند. يعمر با او خداحافظ همه يد برايباحاال ن يافته و هميتازه 

 يخيتاراي  از وقوع فاجعه ينگران
ن يـ دو بسته خرما جداگانه به مـا داد و ا  .ميخ رفتيدار شيبه د ،شد تر خلوتکمي که 

کتاب حـج و  نويسنده عنوان  به ،من يو معرف يخاج يآقا يژه به خاطر دوستيو يا هيهد

 آمده بودم. يگريز دياما من در طلب چ .گزارش حج بود

آوري  هاي آقا را جمـع  بايد خاطرهبه شما گفتم و آمدم  ش4444من سال  ،خيگفتم ش

سـنده سـاده در روزنامـه زائـر بـودم و نتوانسـتم       يک نوياما آن روز من و مکتوب کرد. 

خ يمطالب مربوط بـه شـ  که رفت يشان پذياهرچند  .منتقل کنمخوبي  بهقت ماجرا را يحق

مـن   يبـرا  در ايـام خـارج از حـج،    منتشر شـده  ميرس يها را که در مطبوعات و کتاب

  .نشداما  .کند يگردآور

بـه   را يزيـ چو هـيچ  مـار اسـت   يبدر حال حاضـر  آقا » د:يگو يماين بار خ کاظم يش

 از نهادم برخاست.حسرت . آه «آورد يطر نمخا

 دادن خ در حال جانيصد سال تار

تـاکنون  اسـت و  دادن  جـان ع در عربسـتان در حـال   يخ تشـ يتار ي هست کهصد سال

عربستان عه در يچه بر ش ،يخ طوالنين تارينتوانسته او را به حرف آورد که در اکس  هيچ

 ،آمـد  يمـ سـخن  نـه بـه   يع در مديمحـور تشـ  عنـوان   به ،خينه گذشته است. اگر شيو مد

مـرا بـبخش کـه در سـال      !ايخـدا گفـت.   هاي بسياري در مورد تـاريخ شـيعه مـي    حرف
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 مهم تالش بيشتري نکردم.ن کار ياانجام  يبرا ش4444

هنـوز   ،گـر يد يهـا  يلـ يخا يـ خ کـاظم  يدانستم ش يم .توانستم خودم را قانع کنم مين

 ع از دست رفته است.يخ تشياز تار ييبها دانند که چه فرصت گران  ينم

را  يمطـالب  ،دهد که در ايـام عمـره   بار ديگر به من وعده ميخ کاظم يشاين با وجود 

 .نخواهد افتاداتفاق  يبه آسان ،ن امريدانستم که ا يمن م .م جمع کنديبرا

استاد کـه  تعري  کردم.  ياستاداهلل  آيتجريان را براي  ،بعدازظهر که به بعثه برگشتم

کرد کـه تـا    يکاربتوان اگر »د: يگو يم ،و قلم است يسينو نامه يزندگتاريخ و خود اهل 

شـان  يات ايتا حنيز کوچک  يک بزرگداشت هم برگزار شود و کتابي ،شانيات ايزمان ح

   «.مت استيباز هم غن ،نوشته شود

مـن   داغ خ به جوار رحمت حق رفت ويش ،از بازگشت ماپس چند ماه اما با تأس ، 

 کرد.تازه ه کرده بودم را صد چندان ياو سخت گر يکه آن روز برا
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 9389حجه  يذ ام يس ؛9831آذر پانزدهم دوشنبه 
 4344حجه  ام ذي دوشنبه سي

 9امبريارت پين زيآخر

نمـاز ظهـر و عصـر را در    ام  ام. آمـده  لم را فرسـتاده يوسـا  .روز دوشـنبه اسـت   عصر

زيـرا   ؛بهتر استفاده کـنم  ،آخر حضور يها . و از لحظهبخوانم و وداع کنم 9مسجدالنبي

نمـاز ظهـر    9يحرم نبول برگردم. در يسرعت به قصرالدخايد به ندارم و ب يگر زمانيد

بندم و در ذهـن   يم ميچشمانم را ک ،در حال خروجخواندم. و دعا و عصر و کمي قرآن 

ـ پبـر   ،ن حاليبروم و در هم 9ينه عصر نبويمد يکنم تا به فضا يم يسعخود   9امبري

   .کنم يعبور م يروضه نبو ياز جلو ،فرستم و با گفتن ذکر يمدرود 

 ن پروازيآخر

سـوار ماشـين    .آذر مـاه اسـت  پـانزدهم  غروب روز دوشنبه  .ديان رسيز به پايهمه چ

نه بـراي آخـرين   يزد و با مد يرم دويع نيو بق 9مسجدالنبيدر اطراف شديم و ماشين 

 بار خداحافظي کرديم.

و ساده کنم.  يم يرا همراه ياستاداهلل  آيت . هوا تاريک شده بود.ميديفرودگاه رسبه 

 اندك وسايلي همراه دارد.و است تکل   يب

جـاي  ن گروه از زائران و فعاالن بعثه را در خـود  ي، آخريکر سعوديپ غول يمايهواپ
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دوبـاره در جـان همـه     ،دار خـانواده يو شوق د ديآ يپرواز به تپش در مضربان دهد.  مي

ما به هنگام برخاستن و ذکـر  يموتور هواپ ياهويلحظه پرواز با هاضطراب شود.  لبريز مي

داستان حج من تازه بود؛ اما حج همه تمام شده  .ح مسافران همراه شديو صلوات و تسب

ام  ياز حج من در چهل و سه سـالگ  يديجد دور ،ميها ان نوشتنيبا پا .شروع شده است

، داستان حـج امسـال بـه    نادرستا يم درست هاي ن نوشتهيدانم با ا يمشود؛ زيرا  يآغاز م

 ... . را شکرو ت !ايخدا خ حج بدل شده است.ياز تار يو جزئ يخيتار يا خاطره

 1931نهم بهمن 

 


