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1ـ ميقات احلج:
نش��كر مساحتكم عل��ى إتاحة هذه 
الفرص��ة جمللة )ميقات احلج( للتحّدث 
إليك��م، وبي��ان آرائكم ح��ول احلج 
واملسائل املتعلقة به. ُيرجى أن ختربونا 
عن املرات والسنوات اليت سافرمت بها 

إىل الديار املقدسة.

اجلواب:
الرس��ول9  وعناية  اهلل  بلط��ف 
وآل بيته الكرام:، تش��ّرفُت بزيارة 
بيت اهلل منذ عام )1980م( كّل س��نة ما 
عدا أربع سنوات، منها ثالث سنوات 
بسبب منع الس��فر إىل هناك احتجاجًا 
عل��ى حادثة اجلمع��ة الدموية يف مكة، 
وس��نة مل أسافر فيها ألسباب شخصية. 
وخالل الس��نوات اليت سبقت رحيل 
اإلمام اخلميين1 كنت مسؤواًل يف بعثة 
اإلم��ام ومنذ ع��ام )1989م( أصبحت 
مس��ؤواًل عن بعثة املرشد األعلى � مّد 

ظّله � .

2ـ ميقات احلج:
مبا أّن سفرات احلّج تتضّمن الكثري 
من الذكريات اجلميلة، فال شّك أّن لدى 
مساحتكم بعضًا م��ن تلك الذكريات، 

فهل لكم أن تشريوا إىل شيء منها؟

اجلواب:
كان��ت أّول رحلة لي عام )1980م( 
وكنت مدع��ّوًا إللقاء كلم��ة يف دولة 
اإلمارات، فطلب م��ين املضّيف الذي 
كان ُمق��ّررًا أن يس��افر إىل احل��ّج من 
تلك الديار، طلب م��ين الذهاب معه 
ف بزي��ارة بيت اهلل  إىل احلّج والتش��رّ
احل��رام. فرجع��ت من اإلم��ارات إىل 
إي��ران؛ لكي أصطحب مع��ي عائليت، 
لكّن احلّظ مل حيالفين حيث اش��تعلت 
ن��ريان احلرب ب��ني الع��راق وإيران، 
فاضطررنا  اجلوية.  الرحالت  وتعّطلت 
إىل الذه��اب إىل )بندرعباس( لنغادر 
من هناك إىل )دبي( بواس��طة القارب. 
فتعّرضن��ا إىل عاصفة يف عرض البحر، 
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وكان��ت ش��ديدة للغاي��ة حبيث يئس 
اجلميع من البق��اء حّيًا بعدها، فكانت 
األمواج تتق��اذف القارب وامتأل باملاء. 
لكّن اهلل سّلم، واستطاع قائد القارب 
احمل�ّنك الرسّو عند إحدى اجلزر. وبعد 
)16( س��اعة من التأخري، وبعد هدوء 
البحر، واصلنا الس��ري حنو )دبي( ومن 

هناك سافرنا إىل الديار املقدسة.
ويف تلك السنة مل ُيَوّفق سوى عدد 
قليل من الزوار اإليرانيني يف الس��فر 
. وكانت هن��اك بناية تدعى  إىل احل��جّ
)مدينة احلج( يف مدينة جّدة وهي بناية 
قدمية حت�توي عل�ى أسّرة ذات طابقني 
وفراش اس��فنجّي، ومل تك��ن فيها أّية 
مس��تلزمات طبية باملّرة. ومل يكن مطار 
جّدة احلالي قد ُأّس��س بعد، ويف ذلك 
اجل��ّو احلار جدًا مل نكن نتلك س��وى 
مروحة بس��يطة فقط. كان الكثري من 
احلجاج يأتون إىل احلّج بسيارات احِلمل، 
ومل يتّم إنش��اء أنابيب مياه الشرب يف 
عرفات أو منى أو املشعر احلرام، وبداًل 
م��ن ذلك كانت توجد بعض الدوارق 

املليئة باملاء وبعض األباريق. وأذكر يف 
تلك الس��فرة أّن الطري��ق املؤدي إىل 
)اجلحف��ة( مل يكن ُمعّب��دًا، وقد أضاع 
س��ائقنا الطريق لعّدة ساعات. وعندما 
وصلنا، مل حنص��ل على ماء للوضوء أو 

التطّهر إاّل بشّق األنفس.
على أية حال، كانت األوضاع خمتلفة 
متام��ًا عّما هي عليه يف الوقت احلاضر. 
وأذكر أّنه كانت تق��ع بعض احلرائق 
يف )من��ى( وأّدت إىل إزه��اق الكث��ري 
من األرواح. أريد بهذا فقط اإلش��ارة 
إىل أعّزائن��ا القّراء بأّن وضع الس��فر 
إىل الديار املقدس��ة خالل الس��نوات 
األوىل م��ن انتصار الثورة اإلس��المية 
كان صعبًا للغاية. وأّما ما ورد يف بعض 
الدراس��ات واملقاالت من أّن انتصار 
الثورة اإلسالمية س��اهم إىل حّد كبري 
يف دف��ع عجلة العم��ران والتنمية يف 
دول املنطقة، وإجياد األسباب والعوامل 
خلدمة الشعوب، كّل ذلك صحيح وال 
ش��ّك فيه. ومنذ س��نة )1981م( بدأت 
التغي��ريات والتط��ّورات تتجّلى فيما 
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يتعّلق باحلّج ش��يئًا فش��يئًا حتى وصل 
األمر إىل ما هو عليه اليوم. لكن الجيب 
أن ننسى بأّن األوضاع يف السابق كانت 
أصعب وأشّق على املسافر كما ورد يف 

بعض يوميات احلّج القدمية.

3ـ ميقات احلج:
اللق��اءات  بع��ض  يف  حتّدثت��م 
واجللسات عن إجراء بعض التغيريات 
يف هيكلي��ة بعثة املرش��د األعلى، فما 
هي أه��داف تلك التغيريات؟ وما هي 
النتائج ال��يت متّخضت عن ذلك؟ هل 
الواضحة  توجد بعض اآلثار اإلجيابية 

لذلك التغيري؟

اجلواب:
البعث��ات  حتّم��ل املس��ؤولون يف 
الس��ابقة الكثري من املش��اّق، بالنظر 
إىل خصوصيات تلك الف��رتة، وقاموا 
بالعديد من اإلجنازات، لكن، ومنذ عام 
)1991م( حيث تسّلم مساحة آية اهلل )ري 
ش��هري( مس��ؤولية ممثلية ولي الفقيه 

وقيادة احلجيج، فقد ُأجنزت الكثري من 
األعمال اجلّبارة بس��بب مثابرته اجلادة 
ونظرته املس��تقبلية، وهو ما نش��هده 
اليوم، ونتمّتع يف ظّله بربكات وأعمال 

كبرية.
وبعد تس��ّلمي مهاّم ه��ذه البعثة 
والفخ��ر ال��ذي حظيت ب��ه من لدن 
املرشد األعلى بقيادة احلجيج، شعرت 
وفق��ًا لتجارب��ي الس��ابقة بض��رورة 
إع��ادة الّنظر يف هيكلية ه��ذه املنظمة 
ومؤسس��اتها للرتكي��ز عل��ى األمور 
اهلاّمة، ويف نفس الوقت تقليص حجم 
البعثة؛ لذل��ك، دعونا بعض أصحاب 
اخل��ربة يف ش��ؤون إدارة أم��ور احلّج 
والتصامي��م الالزمة، وبع��د تعّرفهم 
على آرائي واألهداف املتوّخاة من هذه 
التغيريات، ش��رع اجلميع بالعمل جبّد 
واجتهاد، فكانت نتيجة ذلك أن مّت دمج 
وتقلي��ص املعاونّيات والدوائر، حيث 
دجمت )معاونية التعليم والبحث( مع 
)معاونية شؤون رجال الدين( لتصبح 
)املعاونية الثقافية( وذلك للّشبه الكبري 
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بني األعم��ال اليت كانت تقوم بها كّل 
من املعاونيتني السابقتني، وكذلك دمج 
)معاونية اإلشراف والتفتيش والتقييم( 
م��ع )املعاونية التنفيذي��ة( فأصبحت 
)معاوني��ة تنمي��ة اإلدارة واملص��ادر(، 
ووضعت دائرة )أهل السّنة( حتت لواء 

)املعاونية الثقافية(.
واليوم، وبعد مرور بضعة أش��هر، 
ظه��رت آثار تل��ك اإلجن��ازات اليت 
االنس��جام  وخلقت  اهليكلية،  دعمت 
بني الربامج على اختالفها بعد حذف 

األعمال غري الضرورية أو املكّررة.
وجتدر اإلش��ارة إىل أّنه من املمكن 
أن تطفو على الس��طح بعض املشاكل 
جّراء التغيري احلاصل يف اهليكلية، وهي 
مش��اكل ميكن وضع احللول هلا خالل 

الربامج املقبلة.
ومن بني الّنعم اليت دّرتها علينا تلك 
التغيريات اختزال ما يقارب )103( من 
طاقم البعثة خالل موسم احلّج يف العام 
) 1431ه���/2010م(، وهي خطوة كبرية 
ملنح اآلخرين الفرصة ليحّلوا مكانهم، 

وكذلك تقليص طاقم املنظمة ككّل.
واجلدي��ر بالذك��ر هن��ا أّن تل��ك 
التغيريات مل تؤّثر على نشاطات البعثة، 
بل على العكس من ذلك حيث قادتها 

إىل إجناز نشاطات كبرية أخرى أيضاً.

4ـ ميقات احلج:
ع��ام  احل��ّج  بعث��ة  كان��ت 
)1431ه���/2010م( ه��ي األوىل حت��ت 
مس��ؤوليتكم كممّثل لولي الفقيه يف 
أمور احلّج والزي��ارة؛ ما هي املميزات 
اليت متّتعت بها تل��ك البعثة، وما هي 
التغي��ريات البارزة مقارن��ة بالبعثات 

األخرى يف السنوات السابقة؟

اجلواب:
مّت إجناز مراس��م ح��ّج التمّتع لعام 
)1431ه���/2010م( بش��كل مل يس��بق 
له نظ��ري واحلمد هلل، حي��ث اّتصفت 
باالنس��جام والتعاون بني أفراد طاقم 
بعثة املرش��د األعلى، وأّدى كّل واحد 
من املس��ؤولني مهامه يف ج��ّو معنوّي 
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عال، وحالة تعّبدية نقّية للغاية.
ومن بني النشاطات اليت مّت إجنازها 

خالل موسم احلّج احلالي، هي:
1. تصمي��م وتنفيذ برامج تعليمية 
وثقافي��ة متنوع��ة داخ��ل القواف��ل؛ 
الس��تغالل الفرص الثمين��ة، وتعزيز 

اجلّو املعنوّي والديين يف احلّج.
2. احملافظ��ة على التعاون املس��تمر 
داخل  اإليرانيني  والزوار  القوافل  بني 

وخارج البالد.
3. القيام ببع��ض الربامج الثقافية 
والدينية والسياسية حبضور مجوع كثرية 
من األشخاص يف املدينة املنورة ومكة 

املكّرمة، وكذلك يف عرفات ومنى.
املختلف��ة  التجّمع��ات  إقام��ة   .4
املواضيع  واختيار  واخلارجية،  الداخلية 

املهمة املناسبة.
وال��وّدي  املس��تمر  االتص��ال   .5
واللق��اءات األخوية مع بعثات مراجع 
التقليد، واالستفادة من آرائهم القّيمة 

يف خمتلف األمور.
ورؤس��اء  باملس��ؤولني  االلتقاء   .6

البعثات يف األقطار املختلفة واملنظمات 
الدولي��ة، وبع��ض مس��ؤولي الدولة 

املضيفة.
أماك��ن  بال��زوار يف  االلتق��اء   .7
تواجده��م واالتصال املباش��ر معهم، 

ملعرفة آرائهم ومشاكلهم.
8 . تطبيق األعمال بهيكلية جديدة 
وتصاميم حديثة؛ للتهّيؤ ملواس��م احلّج، 
وإجراء الدراس��ات من أجل حتس��ني 
األداء ورف��ع الّنقص بغية اس��تمرار 
العمل بشعار هذه السنة )طموح أكرب 

وعمل مضاعف(.
ل��ألداء  املس��تمر  اإلش��راف   .9
للبعثة  املتعددة  والتطبيق يف األقس��ام 
واملنظمة ككّل من أجل إصالح العمل 
وحبث املش��اكل، والنظر يف الشكاوى، 
الرئيسية  العمليات  على  والس��يطرة 

للحّج وحتسينها.
املس��ائل  س��رتاتيجية  حب��ث   .10
األساس��ية واجلهود املبذولة يف جماالت 
املعرفة والعقيدة والسياس��ة يف احلّج، 
اخلاصة  والتطبيقات  اخلط��ط  وتقديم 
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بإدارة تلك املسائل.
11. دراس��ة وحب��ث الوضع القائم 
لعملية احل��ّج، ووضع الربامج املتعلقة 

باحلّج النموذجي املطلوب.
12. حتضري ونشر املنتجات، توسيع 
وتعميم األنش��طة الثقافي��ة والدينية 

اخلاصة بفريضة احلّج.
ويف ه��ذا اجملال وإلجي��از احلديث 
نكتفي به��ذا القدر؛ لنق��ّدم تفاصيل 

أخرى جوابًا عن أسئلتكم التالية.

5 ـ ميقات احلّج:
الثورة اإلس��المية يف  انتصار  بعد 
إي��ران وخاصة إّبان رئاس��ة أمري احلّج 
آية اهلل حمّمدي ري ش��هري ومساحتكم 
كنت��م متّثلون ق��دوة اإلدارة هلذه البعثة 
يف أمور احلّج والزي��ارة، وقمتم بإجناز 
الكثري م��ن األعمال القّيمة يف خمتلف 
اجملاالت كاختيار رجال الدين البارزين 
والالئق��ني هل��ذه املس��ؤولية واملدراء 
احملّنك��ني، ونش��ر الكت��ب واجملالت، 
والعديد من األعمال الثقافية، وتقديم 

املقرتحات اخلاص��ة باحلّج عرب اإلذاعة 
والتلفزيون، بل وحتى يف جمال التطبيق. 
بّينوا لنا إذا مسحتم الوضع احلالي من 
خالل نظرتكم، ومدى الّنقص املوجود 
والتدابري املّتخذة إلزالة ذلك الّنقص.

اجلواب:
خ��الل اإلدارة الس��ابقة كانت لي 
عالق��ات طيبة وودّية م��ع آية اهلل ري 
ش��هري، وكان مساحته يكّن لي احرتامًا 
كب��ريًا وثقة؛ لذل��ك كان مساحته يأمر 
بتنفيذ ُمعظم الطروحات واالقرتاحات 
ال��يت كنت أقّدمها، ب��ل وكان يدعمين 
يف تطبي��ق تل��ك االقرتاحات. وخالل 
اإلدارة الس��ابقة اليت دامت عش��رين 
عامًا كن��ت أقّدم كّل ما بوس��عي من 
أج��ل االرتقاء مبكانة احلّج؛ ليس��تفيد 
الن��اس من اخلدمات املقّدمة؛ ألّن احلّج 
والزيارات ميكنه��ا أن حتّل الكثري من 
معضالت اجملتمع إذا ما استثمرنا ذلك 

بشكل جّيد.
ففي الوقت احلاضر لدينا ما يقارب 
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م��ن )900000( زائر وح��اج وُمعتمر 
وحواىل ميلي��ون ونصف امليليون زائر 
زائر  و)700000(  املقدس��ة  للعتب��ات 
تقريبًا إىل س��ورية، أي ما جمموعه )3( 
ماليني زائر يف هذه الس��نة غري الزوار 
للحرم الّرضوي الشريف وأبناء األئّمة 
داخ��ل البالد؛ ف��إذا حس��بنا املاليني 

الثالثة من الزوار مع أبنائهم وذويهم 
الذين نفرتض أّنهم حبدود )4( ماليني 
أشخاص فإّن ذلك سيعين ما يقارب )12( 
ميليون زائر س��نوياً، وكّلهم سيتأثرون 
الزيارات  باملعنويات اليت حتملها تلك 
املقدس��ة. وهنا تكمن أهمية املوضوع 

إذ يدخل احلاج دورة تعليمية وجلسات 
تثقيفية تس��تمر لعدة أش��هر، وحواىل 
شهر كامل يقضيها احلاج يف سفرته إىل 
مّكة بأيامها ولياليها، فلو استثمرنا هذه 
الفرصة بالشكل املطلوب، فإّن التأثري 

الروحي واألخالقي سيكون عظيماً.
وم��ن جهة أخ��رى، ف��إّن اآلداب 

والتقاليد اليت تصحب تلك السفرات 
مثل طلب املس��احمة والغفران وتزكية 
األم��وال وغري ذلك تش��مل كّل عام 
م��ا يقرب من ثالثة ماليني ش��خص، 
وبذل��ك ت��زول اخلالف��ات وتنمحي 
املشاكل بني األفراد، ويعمد هؤالء إىل 



163

...
ج« 

الح
ت 

يقا
»م

لة 
مج

ي ل
ودّ

ث 
دي

 ح
ّل

أو

عزل األموال املش��بوهة ع��ن األموال 
احل��الل، وتنعدم الكثري من املش��اكل 
املالية واألخالقي��ة والعائلية. . وهكذا 
ال ب��ّد لنا من أن ننظ��ر إىل هذا النوع 
من الس��فر من خالل تل��ك الزاوية، 

واالهتمام بنتائجها املعنوية.
واليوم تقع على عاتقنا مس��ؤولية 
كب��رية تتلخ��ص يف إجياد مث��ل هذه 
األرضية للتغيري، لكّن طريق الوصول 
إىل مث��ل تلك األهداف مي��ّر بالتنمية 
العلمي  املس��توى  وتطوير  الفكري��ة 
للزوار من خالل نشر الكتب واجملالت 
والصح��ف، وإيصال املعلومة املطلوبة 
إىل الزائ��ر. إذن، ال بّد أواًل من تطوير 
والعلمي  الثقايف  املس��توى  وحتس��ني 
للزائر، واختيار رجال الدين املناس��بني 
والكفوئني املّطلعني على ُمعظم العلوم 

والفنون املؤّثرة.
األكّفاء  الدي��ن  اختي��ار رجال  إّن 
واملس��ؤولني اجليدي��ن يف ه��ذا اجملال 
واملدراء اجلديرين حبم��ل هذه األعباء 
هي من واجبنا ومسؤوليتنا حنن؛ حيث 

جيب علينا وضع الربامج اخلاصة بذلك، 
وه��ذا ما كّن��ا نقوم به يف الس��نوات 
الس��ابقة، فأصدرنا الكت��ب وعرضنا 
األقراص املدجمة واألش��رطة، والكثري 
م��ن األنش��طة التعليمي��ة والثقافية 

األخرى.
لكن رغم كّل ذلك ال زلت أشعر 
بض��رورة تقديم املزيد واس��تثمار كّل 
الطاقات، وإّننا ما زلنا يف بداية الطريق، 
وال بّد من توس��يع ونشر ثقافة احلّج، 
وتعمي��ق املعتق��دات الديني��ة داخل 
اجملتمع، وحنن نسعى للوصول إىل ذلك 

اهلدف بأقصى سرعة.

6ـ ميقات احلّج:
كانت أعداد الزوار من كبار السّن 
يف ه��ذا العام كبرية، ورغ��م أّن ذلك 
أفرحهم وزاد م��ن ثقتهم، إاّل أّن ذلك 
مل خيل من بعض املشاكل والصعوبات، 
سيما بالنسبة لرجال الدين واملساعدين 
وحتى املدراء واملسؤولني عن القوافل. 
فهل س��ُتعطى األولوية لكبار الس��ّن 
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كذلك يف السنوات القادمة رغم تلك 
الصعوبات؟

اجلواب:
كان موس��م احلّج يف السنة املاضية 
)1431ه� ( حساسًا لعدة أسباب، منها:

اليت كان��ت موجودة  املش��اكل  ٭ 
يف السنوات الس��ابقة كانتشار مرض 
اإلنفلون��زا )آ( حي��ث أّدى ذلك إىل 
عدم الس��ماح للكثري من احلجاج من 
كبار السّن بأداء فريضة احلّج، فأضيف 
ذلك الع��دد إىل أع��داد احلجاج لعام 
)1431ه���/2010م( فكان ذل��ك موقفًا 

صعبًا بالنسبة لنا.
٭ مّت تطبي��ق النق��ل املتن��اوب يف 
تل��ك الس��نة ألّول مّرة ، ف��كان من 
الطبيع��ي أن يؤدي ذل��ك إىل القلق. 
ثّم إّن تغي��ري هيكلية البعثة وتقليص 
ع��دد أفرادها بواقع )120( ش��خص 
كان ل��ه أث��ره البالغ. لك��ن حبمد اهلل 
ولطفه، ومبس��اعي مجيع املسؤولني يف 
بعثة احلج والزيارة يف كّل أحناء البالد، 

ُأزيلت كّل تلك املش��اكل، فكان لدينا 
موسم طبيعي للحّج، وانتهى كّل شيء 
بس��الم وخري. وهنا أوّد تقديم الشكر 
اجلزيل لرئيس منظم��ة احلّج والزيارة 
األخ )ليالي( ومجيع أف��راد طاقمه من 
املعاونني احملرتمني، وكّل الكوادر هناك 
مب��ا فيهم رج��ال الدين واملس��اعدون 
واملدراء واملس��ؤولون عن القوافل، إذ 
لوال تعاونهم وجمهوده��م ملا ُوّفقنا يف 

الوصول إىل هذه النتيجة الطيبة.
 وال بّد من اإلش��ارة هن��ا إىل أّنه 
ورغم مجيع اجلهود املبذولة، فإّن موسم 
احل��ّج مل ينقض من دون مش��اكل أو 
صعوب��ات، فهذه الس��فرات بالذات 
حتم��ل يف طياتها الكثري من املش��اكل 
واألم��ور غري املتوقعة كتأّخر الرحالت 
وأمحال الزائرين وأمتعتهم؛ مّما قد يؤدي 

إىل حصول ما ال حتمد ُعقباه.

٧ـ ميقات احلّج:
م��ن ب��ني املي��زات ال��يت كانت 
موج��ودة خالل موس��م احلّج للس��نة 
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واليومي  ال��دؤوب  حضوركم  احلالية 
بني ظهران��ي القوافل، وتناول الطعام 
إىل جانب ال��زوار، ثّم اجللوس معهم 
واالستماع إىل املش��اكل. فهل حدثت 
معكم أّية حكاي��ات أو طرائف خالل 

جلساتكم تلك؟

اجلواب:
إّنه لفخر ل��ي أن أكون مع الناس 
دائمًا وإىل جانبهم، وكنت أس��عى أن 
ال أبتع��د عنهم قدر اإلم��كان؛ وهذا 
ما فعلته يف موس��م احلّج أيضاً. فكلما 
كانت تس��نح ل��ي فرصة أو مناس��بة 
كنت أحضر جلس��ات ودية ولقاءات 
علمية كان��ت ُتعقد من قبل البعثة يف 
الفنادق واألبني��ة املخصصة هلا أحيانًا 
خ��الل تناول الطعام، وأخرى مع مجوع 
الزائرين، وخاصة م��ع بعض األعزاء 
املعوقني، و ُأسر الش��هداء، و نقّدم ما 
استطعنا من اخلدمات لزوارنا األعزاء. 
وقد استفدنا كثريًا من تلك اللقاءات 
والزي��ارات حيث كنا نعاجل املش��اكل 

عن كثب، وحن��اول احلصول على رضا 
الناس.

وكنت قد قضي��ت أكثر من ثالث 
س��اعات مع املس��ؤول احمل��رتم لقافلة 
األحب��ة املعقوي��ن وذوي االحتياجات 
اخلاصة، أستمع خالهلا إىل حديثه املمتع، 
وما ذل��ك إاّل فريض��ة مفروضة علينا 
خلدمة هذه الطبقة. لكنين أعترب نفسي 
أصغر من أن أحظ��ى خبدمة الزائرين، 
وما حضوري معهم إاّل فخر لي وتقدير 

كبري منهم إزائي.

٨ ـ ميقات احلّج:
شهدنا خالل موسم احلّج يف العام 
مس��ؤول  ( حضور  )1431ه���/2010م 
منظمة احلّج والزيارة الس��ابق )السيد 
مصطفى قهرودي( واملس��ؤول األسبق 
)الس��يد حممد حس��ني رضائي(، فهل 
كانت دعوتهما خالل هذه الرحلة من 
أجل تقديم الشكر هلما على جهودهما 
أم كان لذلك لالس��تفادة من جتاربهما 

السابقة؟
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اجلواب:
ال شّك يف أّن االستفادة من جتارب 
أمثال هؤالء هي واجب علينا، فتجارب 
الذين تصدروا  الس��ابقني  املسؤولني 
األم��ور يف ظ��روف حساس��ة ميكنها 
أن تن��ري لنا الطريق واخت��اذ القرارات 
الصائب��ة؛ لذل��ك طلبت يف الس��نه 
املاضية من كّل من السيد حممد حسني 
رضائ��ي ومصطفى قه��رودي اللذين 
ش��غال تلك املناصب لعدة س��نوات، 
وكذلك من الس��يد سلطاني شريازي 
أحد ال��رواد يف إدارة قوافل احلّج، وله 
خدمات جليل��ة يف هذا اجملال، وكذلك 
من الس��يدين الدكتور أوت��ار خاني 
والدكت��ور منصوري، وهما أس��تاذان 
وصاحب��ا آراء قّيم��ة يف جم��ال اإلدارة، 
طلبت منهم مجيعًا أن يقوموا بدراس��ة 
ش��املة، وتقييم الوضع احلالي، وإبداء 
اآلراء الالزمة فيما يتعّلق مبواسم احلّج، 
ثّم تقديم احللول املطلوبة لذلك. وقبل 
موسم احلّج وخالل املوسم، قام األساتذة 
املذكورون بعقد اللقاءات، وأخذ اآلراء 

من أصحاب ال��رأي، وحتّقق املطلوب، 
وخرجوا بنتائ��ج مثمرة وضعوها كّلها 
يف كتاب قّيم، حيث نأمل أن يتّم تطبيق 
كّل ما ورد فيه بالش��كل املطلوب من 
أج��ل إزال��ة كّل نق��ص وترميم أّي 

ضعف.
قًا للكثري  لقد كان ذلك اجملهود ش��يّ
م��ن اإلخوة الذي��ن عرّبوا لن��ا مرارًا 
عن ش��كرهم لنا؛ لعدم جتاهل اإلدارة 
أو الته��اون يف جهودهم اليت قّدموها. 
وهذا م��ا أؤمن به أنا أيض��ًا وهو أن 
ال يتّم جتاهل جهود املدراء الس��ابقني، 
فكّل مدير ومسؤول ال ختلو إدارته من 
النقص أو اخللل، لكن ال جيب أن نرى 
نقاط الضعف ونتجاهل مواضع القوة. 
وتالحظون أّن أّي نيّب يف القرآن الكريم 
ال يعيب على النيّب الذي سبقه ما فعله 
أو يس��تهجن ما قام به، بل يسعى كّل 
واحد منهم إىل بيان نفسه على أّنه جاء 
مكّم��اًل ملا بدأ به النيّب الس��ابق، حتى 
جاء خ��امت األنبي��اء9 فاكتمل الدين 

وبلغ اإلميان ذروته.
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9ـ ميقات احلّج:
علمنا ب��أّن بعثة املرش��د األعلى 
ق��د أقام��ت العدي��د من اجللس��ات 
والتجمع��ات يف مك��ة واملدينة خالل 
موس��م احلّج لعام )1431ه���/2010م ( 
كما كان ديدنها يف السنوات السابقة. 
هل ترون مساحتكم أّن نتائج مثل تلك 
التجمعات واملؤمترات ستكون مؤّثرة؟ 
وه��ل كان هناك أّي ف��رق بينها وبني 

سابقتها يف األعوام املاضية؟

اجلواب:
املؤمترات  م��ن  الكث��ري  ُعق��دت 
والتجّمعات يف املدين��ة ومكة كما يف 
السنوات الس��ابقة، وفيما يلي بعض 

املؤمترات الدولية اليت ُأقيمت هناك:
1. مؤمتر ُأقيم يف املدينة املنورة حول 
مكانة املرأة حتت ش��عار )املرأة وإحياء 
القَيم اإلس��المية( وحضرت��ه )250( 

شخصية من )17( بلدًا.
2. مؤمت��ر التقري��ب حتت ش��عار 
)التعاط��ي اإلجيابي بني أتباع املذاهب 

اإلسالمية( وحضره )600( شخص من 
)28( دولة.

3. مؤمتر القدس حتت ش��عار )غّزة 
رمز العّزة( حضره )650( شخصية من 

)30( بلدًا.
4. مؤمتر آل البيت: حتت ش��عار 
)دور آل البي��ت: يف تبصري األّمة( 
حضرته )700( ش��خصية م��ن )24( 

بلدًا.
5. مؤمت��ر العلم��اء واملبلغني حتت 
ش��عار )دور العلم��اء واملبلغ��ني يف 
التعاضد اإلس��المي( وحضرته )950( 

شخصية من )14( بلدًا.
6. مؤمت��ر املثقف��ني حت��ت ش��عار 
الع��امل  يف  والُف��رص  )التحدي��ات 
)90( شخصية  اإلس��المي( وحضرته 

من )13( بلدًا.
7. مؤمتر امُلغرتبني اإليرانيني.

ُأقيمت  الداخلي  الصعي��د  وعلى 
العدي��د من املؤمت��رات لرجال الدين 
واملس��اعدين يف القواف��ل وضّمت ما 
يقارب )1200( عضو، واملؤمترات احمللية 
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لرجال الدين، واملؤمترات اخلاصة بأهل 
الس��ّنة اليت ُأقيمت يف مك��ة واملدينة، 
والق��ت ترحيبًا كبريًا حت��ى أّن املكان 
الذي ُأقيم فيه مؤمتر أهل الس��نة كان 
قد امتأل حتى آخره، فاضطّر البعض إىل 

اجللوس على األرض.
ونسعى إىل إغناء مضامني املؤمترات 
القادمة؛ الس��تثمار مواس��م احلّج إىل 
أقصى ح��ّد على املس��توى الداخلي 

واخلارجي.

1٠ـ ميقات احلّج:
نالحظ يف كّل عام ازدياد عدد الكتب 
الصادرة يف العربية الس��عودية، وكّلها 
تتعّرض للش��يعة واملذهب الش��يعّي، 
واالنتق��اص م��ن الثورة اإلس��المية، 
ويزداد ذلك باّطراد يف كّل موسم حّج. 
فهل لدى ممثلية الولي الفقية أّية برامج 
ملواجه��ة تلك األعم��ال؟ وهل تنوي 
املمثلية إب��داء ردود فعل أقوى وأكثر 

فاعلية؟

اجلواب:
ميّث��ل احلّج أس��اس وح��دة األّمة 
اآلي��ة  إىل  واس��تنادًا  اإلس��المية، 
الشريفة )ِلَيْش��َهُدوا َمَناِفَع َلُهْم(.1 البّد 
للمس��لمني من اس��تثمار فرصهم يف 
موس��م احلّج، وال ش��ّك يف أّن أفضل 
تلك الُفرص واملنافع هي إجياد هيكلية 
توحيدية، والعمل عل��ى توحيد األّمة 
لبيان عظمة اإلسالم وعّزة  اإلسالمية؛ 
املس��لمني يف أحناء العامل. ولألس��ف 
تس��عى بعض العناصر املتطّرفة، ومن 
خ��الل متوي��ل أفعاهلم م��ن بيت مال 
املسلمني، واستخدام كّل الوسائل غري 
املنطقية، وَعرب إيقاع اإلرهاب وتوسيع 
االّتهام والتشكيك، تسعى تلك  رقعة 
األطراف والعناصر إىل إجياد الُفرقة بني 
املسلمني رغم أّن نتيجة تلك األفعال � 
وكما أشار القرآن � ليست سوى الذّل 
والفشل )َواَل َتَناَزُع��وا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب 

ر ِيُحُكْم(.2

وه��ؤالء يقوم��ون بنش��ر ماليني 
الُكتب وبعشرين لغة من لغات العامل، 
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ثّم توزيعها عل��ى احلّجاج، يف حني أّن 
املس��لمني الذين يأتون إىل هناك ألداء 
هذه الفريض��ة ال حيق هلم التحّدث أو 
توزي��ع الكتب أو املنش��ورات. أليس 
ذل��ك خمالفًا لتعاليم الق��رآن. قال اهلل 
يف كتابه العزيز: )اْدُع إ َِلی َس��بيل ِ َربَِّك 
ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَس��َنِة َوَجاِدْلُهْم 

 َأْحَس��ُن(.3 قال س��بحانه: 
َ
ِبالَِّت��ي ِه��ی

��ْر ِعَب��اِد ٭ الَِّذي��َن َيْس��َتِمُعوَن اْلَقْوَل  )َفَبشِّ
َفَيتَِّبُعوَن َأْحَس��َنُه(.4 فمنطق اإلس��الم 

إذًا ه��و أن جيلس املثقف��ون والعلماء، 
بينهم، واالس��تفادة  فيما  ويتحدث��ون 
من جت��ارب بعضهم، ومن الوس��ائل 
واختيار  الدينية  واألس��اليب  العلمية 
أّما األش��خاص الذين  األفضل منها. 
مل ينالوا نعمة العلوم الدينية، فأّنى هلم 
أن خيوضوا يف مثل تلك األحاديث، أو 
عرض آرائهم بشكل ُأحادّي، مستعينني 
بالكذب والتحريف؟! وواضح أّن ذلك 

ال حيّل أّية مشكلة.
وبناء عل��ى ذلك فإّن م��ا يقوم به 
أولئك بعيد عن الع��دل واإلنصاف؛ 

وبعبارة أوضح، عندم��ا يقومون بطبع 
ونش��ر الكتب واّتهام الشيعة بالقول 
بتحري��ف الق��رآن ف��إّن ذل��ك ُيعّد 
من الكبائ��ر، فالق��رآن الكريم يزّين 
كّل مس��جد من مس��اجد اجلمهورية 
اإلسالمية يف إيران وكّل بيت فيها، فإذا 
قارن املس��لمون بني نسخة املصحف 
الكريم الذي تهديه إليهم الس��لطات 
الس��عودية وبني الق��رآن املوجود بني 
يدي أّي حاّج، سيتيّقنون من أّنه ال فرق 
بينهما على اإلطالق، وأّن اّتهام الشيعة 
بالقول بالتحريف ليس سوى أكذوبة 
رخيصة. وها ه��ي اإلذاعات وحمطات 
التلفزة يف إيران تبّث كّل يوم قراءات 
وتالوات للق��رآن الكريم للعديد من 
القّراء، فأّي آية ختتلف عّما هو موجود 
يف القرآن؟ أال ُيعت��رب إنفاق بيت مال 
املس��لمني على األكاذيب خيانة لألّمة 

اإلسالمية؟!
وعندم��ا ُيقال للش��يعة يف منطقة 
البقي��ع أّن التوّس��ل ش��رك وأّنه��م 
مشركون، فإّن مجيع املسلمني يعرفون أّن 
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ذلك هو كذب وافرتاء؛ ألّن األئّمة: 
هم وس��ائط للتقّرب إىل اهلل سبحانه 
وه��و ما ورد يف الق��رآن أيضًا يف قوله 
تعاىل:)َواْبَتُغوا إ َِلْيِه اْلَوِسيَلَة(.5 بل لو 
حاول أّي مسلم وضع النيّب9 واألئّمة 
يف مقابل اهلل س��بحانه ستجد الشيعة 
يعارضون ذل��ك وحياربونه  َم��ن  أّول 
ُمعتربين فعله هذا خارج عن التوحيد.

وما يقوم به أولئك هو حمّرم يف نظر 
اآلخري��ن، فالقرآن يق��ول:)َواَل َتُقوُلوا 
��الَم َلْسَت ُمْؤِمًنا(.6  ِلَمْن َأْلَقی إ َِلْيُكُم السَّ

يف ح��ني أّن هؤالء يعتربون غريهم من 
املسلمني مش��ركني وهذه بالذات هي 

عقيدة باطلة.
هذا يف الوقت الذي تضّم الكتب 
اليت تنش��رها الس��عودية العديد من 
الروايات املتعلق��ة باإلمام املهدي7 
وصادق عليه الكثري م��ن علماء أهل 
الس��نة الكب��ار؛ فالش��خص اجلاهل 
واألّمي الذي ينفق املال لرتويج الباطل 
والتشكيك يف وجود اإلمام املهدي7، 
ال ريب يف أّن هذا الشخص ال يسعى 

إىل البحث العلم��ي؛ ألّنه جاهل أّواًل 
وعاجز ع��ن البحث واملناقش��ة ثانياً؛ 
وإذا ما حاول أّي شخص اخلوض معه 
يف حديث أو نق��اش فإّن مصري األّول 
الس��جن واالعتقال، فأّي مكان يف هذا 
العامل حيّبذ هذا األس��لوب وأّي موضع 

من هذا التصرف ُيعّد إسالميًا؟
إّن ما ُينشر يف تلك الكتب خمالف 
للحقيقة وُمعظمه كذب وافرتاء، فمنها 
ما يعتمد عل��ى الرواي��ات الضعيفة 
ويّتخذه��ا ذريع��ة للّنيل من الش��يعة 
الذين ال يثقون مبث��ل تلك الروايات 

أصاًل.
ويف بعض األحيان يطرحون شبهات 
ُمعّينة قام علماء الشيعة باإلجابة عليها 
مرارًا وتكرارًا بأسلوب علمّي وبراهني 
دامغة وأدّلة واضحة، وقد كتب العالمة 
األميين يف )الغدير( والس��يد ش��رف 
الدي��ن يف )املراجع��ات( ومري حامد 
حسني يف )عبقات األنوار( وغريهم ما 
مل  يبق ألحد ش��بهة وال ريب، بل كتب 
الكثري من أهل الس��ّنة وقد رّدوا على 



171

...
ج« 

الح
ت 

يقا
»م

لة 
مج

ي ل
ودّ

ث 
دي

 ح
ّل

أو

ش��بهات الوهابية، وكتبوا العديد من 
الكتب حول ضالالتهم.

إّن بعثة املرشد األعلى قامت حتى 
اآلن بنش��ر وطبع ما يقارب من )200( 
كتاب يف الرّد على األفكار الباطلة اليت 
تبّثها تلك الكتب املوّزعة، باإلضافة إىل 
تأليف موسوعة يف رّد شبهات الوهابية 
ستنش��ر قريبًا ب��إذن اهلل وبأس��لوب 

واضح.

لكّن النقطة املهم��ة هي أن نعلم 
بأّن الفرقة الوهابية مكروهة يف أغلب 
الدول اإلس��المية، ويعتربها املسلمون 
هناك فرقة متطّرفة وغري منطقية، فالذين 

يتحّزمون باألحزمة الناس��فة ويقومون 
بعمليات انتحارية؛ ليقتلوا بها الشيخ 
واملرأة والطفل والشاب كما حيدث يف 
العراق وباكس��تان واملناطق اإلسالمية 
األخرى، ال ميكنهم أن يكونوا مسلمني 

إطالقًا أو يّدعوا اإلسالم.
وهل��ذا ال جي��ب أن تث��ري تل��ك 
املؤآمرات الشيعة والسّنة ومواجهتهم 
لبعضهم البعض، فللشيعة الكثري من 

القواسم املش��رتكة مع السّنة، ولطاملا 
إيران  دافعت اجلمهورية اإلسالمية يف 
عن املس��لمني يف فلس��طني والبوسنة 
واهلرس��ك وباكس��تان وأفغانس��تان، 
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وأغلب مسلمي تلك البلدان هم من 
أهل الس��ّنة. ويف إيران يعيش ش��عبنا 
جنبًا إىل جنب مع أهل الس��ّنة يف جّو 
متآخ وال توجد أّية مشاكل فيما بينهم. 
إذًا، علينا أن نكون حذرين مّما ينش��ره 
أعداؤنا، وأن ال نس��مح هلم بدفعنا إىل 
الفتن��ة الكربى املتمثل��ة بالتناحر بني 

الشيعة والسّنة.

11ـ ميقات احلّج:
هناك سؤال ألغلب الناس يطرحونه 
على مس��ؤولي احلّج والزيارة وخاصة 
مساحتكم، وهو: هل سيتّم يف املستقبل 

القريب تسجيل األمساء حلّج التمّتع؟

اجلواب:
يف املاضي عندما كان تسجيل األمساء 
للحّج مفتوحاً، سّجل العديد من الناس 
أمساءهم ومنهم َمن مّر على تس��جيل 
امسه أكثر من )17( سنة، وإذا فتحنا باب 
التس��جيل مّرة أخرى، فإّن ذلك سيعين 
وقوف العديد م��ن الزائرين أكثر من 

عشرين س��نة يف الطابور، وهذا ليس 
باألمر الصحيح؛ ألّن ذلك سيفقدنا ما 
وضعناه من برامج ولن حيّل أّية مشكلة، 
وما زلنا حتى اآلن خنوض يف مثل هذه 
املشاكل. أّما بالنسبة للعمرة فإّننا نأمل 
حّل هذه املشكلة يف املستقبل القريب 
حي��ث س��نقوم باالقرتاع كّل س��نتني 
ما عليهم  يعلم��ون  متتاليتني والناس 

من املسؤولية.
وأذكر أنين كنت يف إحدى جلسات 
جملس التنس��يق، عندما كان وقتها قد 
مّرت مخس سنوات تقريبًا على تسجيل 
البع��ض، وتقّرر فتح باب التس��جيل 
ثاني��ة، فاعرتض��ُت على ذل��ك، لكن 
مّت��ت املصادقة على املوض��وع بأغلبية 
األعضاء، وحنن اليوم نقف أمام النتائج 

اليت أفرزتها لنا تلك اجللسة.

12ـ ميقات احلّج:
نالحظ قيام اآلالف من أبناء وطننا 
س��نويًا بزيارة بي��ت اهلل احلرام للحّج 
والعمرة والعتبات املقدس��ة وسورية، 
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وبع��د رجوعهم يقّدم��ون والئم هلذه 
املناس��بة، لكّن البعض ُينف��ق أموااًل 
كث��رية على مث��ل تل��ك الوالئم بني 
إقامتها يف قاعات كبرية وتقديم أفضل 
أن��واع األطعمة وأغاله��ا، يف حني ال 
نرى وجودًا ألّي فقري أو معوز يف تلك 
باإلذاعة والتلفزيون  الوالئم؛ أال جيدر 
وكذلك رجال الدين يف القوافل شرح 
هذه املس��ائل للناس وإفهامهم حبقيقة 
األم��ور وترغيبهم بعم��ل األصّح وما 
الفقراء،  يرضي اهلل سبحانه كمساعدة 
ليكون ذلك ذخ��رًا آلخرتهم، وابتعادًا 
عن اإلسراف والتبذير يف دنياهم؟ هل 
لدى مسؤولي البعثة ومنظمة احلّج أّية 

برامج حول ذلك؟

اجلواب:
مع األس��ف غالبًا ما نق��ع يف فّخ 
اإلفراط والتفريط يف املس��ائل الدينية، 
فالبع��ض يضغط على ال��زوار بعدم 
شراء أّية هدايا، والبعض اآلخر يفرط 
يف ش��راء ذلك، وهكذا تضّيع الفرص 

املعنوي��ة بني ه��ذا وذاك. أّما ما يتعّلق 
بش��أن الوالئم فاحلال ليست بأفضل 
مّم��ا قلن��اه، فبعضه��م ال يرغب بفعل 
ذلك، بينما يش��ري البع��ض اآلخر إىل 
إقامة تلك الوالئم يف أفخم القاعات، 
وتقديم أغل��ى أنواع الطعام، فُتصرف 

لذلك األموال الكثرية.
ال ب��ّد أن نفه��م ب��أّن الثقاف��ة 
اإلس��المية ال تع��رتض عل��ى تقديم 
الوالئم  تقدي��م  اهلدايا، واس��تحباب 
كأدب من آداب احل��ّج؛ لكن جيب أن 
تك��ون اهلداي��ا ذات طابع ي��دّل على 
العتبات  املعنوّي ومكان  احلّج والّسفر 
املقدس��ة. فمن يزور العتبات ككربالء 
والنج��ف وغريهما ويأتي بالس��بحة 
والرتبة احلسينية، فإّنه ُيذّكر بذلك اجلّو 
الطاهر هن��اك، لكن أن يأتي باأللعاب 
الصبيانية والّدمى والعرائس الصينية 
الصنع، فهذا ال يعين شيئًا مطلقاً؛ إذًا ال 

بّد من تثقيف الناس يف هذا اجملال.
قبل بضع س��نوات قمن��ا بإجراء 
استبيان بني الزوار حول سبب اهتمام 
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البعض بش��راء اهلداي��ا إىل هذا احلّد، 
فكان��ت األجوبة متعددة وخمتلفة، فقال 
بعضهم: إّن أقاربهم الذين س��بقوهم 
بالس��فر جلبوا هلم اهلدايا، فعلينا إذن 
أن نفعل الش��يء نفسه، وقال آخرون: 
إذا مل  نأت هلم باهلدايا يصفونا باخلّس��ة 
والبخل، وقال غريهم: إّنهم إّنا يفعلون 
ذلك للترّبك... . وواضح أّن كّل جواب 
من تل��ك األجوبة له ما يرّبره، ولذلك 
ال ميكن إزالة كّل تل��ك التقاليد بني 
ليل��ة وضحاها. بل ينبغي على اإلذاعة 
اجلمعة  ص��الة  وخطب  والتلفزي��ون 
واألحادي��ث والكت��ب واملنش��ورات 
واجللسات التثقيفية القيام بذلك حتى 
نتأّكد من تصّرفنا بش��كل منطقي عند 
ش��راء اهلدايا، ويضحى ذل��ك تقليدًا 
جديدًا لنا، وإفه��ام اآلخرين أّنه إذا ما 
طلب��وا من احلاّج الدع��اء هلم يف ذلك 
امل��كان الطاهر أو الص��الة ألحدهم، 
ف��إّن لذلك منفعة أكرب م��ن املادّيات، 
مع ختصيص وقت حمّدد لش��راء اهلدايا 

لألقارب.

وم��ن ناحية أخ��رى، مب��ا أّن هذه 
الرحالت ه��ي أق��رب إىل املعنويات 
والتدّين، فال جيب خلطها مع املس��ائل 
األخ��رى اليت تتنافى م��ع األخالقيات 
والقيم والتنافس املنطقي. أنا متأّكد من 
أننا نستطيع التغلب على هذه املشكلة 
مب��رور الوق��ت من خالل اس��تخدام 

األساليب املنطقية واألخالقية.

13ـ ميقات احلّج:
هل توافقون مساحتكم على أّن مسألة 
التأخ��ري املفرط للرح��الت يف املاضي 
ُتعترب من ضمن املس��ائل احلساسة اليت 
كانت تضاي��ق احلجيج احملرتمني، حيث 
حتي��ل أوقاتهم كّله��ا إىل أذى ومتاعب 
عند العودة من السفر إىل البالد ، رغم 
ما حتويه تلك الرحلة الدينية من ملذات 
وِنَعم؟ هال تفّضلتم بش��رح األسباب 
ال��يت كانت ت��ؤدي إىل ح��دوث تلك 
األمور، وهل م��ا وعد به رئيس منظمة 
احلّج والزيارة احمل��رتم من َدفع غرامات 

التأخري للحّجاج، قد آتت ُأُكلها؟
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اجلواب:
إّن ملش��كلة التأخ��ري يف الرحالت 
أثناء موسم احلّج أسبابها العديدة؛ منها 
ما يع��ود إىل موضوع احلظر املفروض، 
ومنها ما يتعّل��ق بالب�ِلى والِقَدم الذي 
تعاني منها الطائرات الناقلة، فيتعّطل 
جهاز ما، أو ينشب حريق يف احملركات، 
وهذا يتطّلب وق��ت إضايف إلصالحه 
وتعمريه. وبعض املش��اكل تنجم عن 
عناصر الس��يطرة يف البل��د املضيف 
أفراده، وبع��ض األحيان  وتصّرف��ات 
بس��بب إدارتهم هناك، ونوع اخلدمات 
املقّدمة للزائرين، وأحيانًا يتعّلق األمر 
بالطق��س واملناخ وهط��ول الثلوج أو 
األمطار، وهك��ذا، ال بّد من حتليل كّل 
ذل��ك إىل تلك العوامل واألس��باب، 

والسعي إلجياد حلول هلا.
ويف الس��نة املاضية ُأضيف س��بب 
آخر إىل تلك األس��باب، وهو أّن البلد 
الطائرات  لبعض  مل  يس��مح  املضيف 
اإليرانية باهلبوط، وألّننا كّنا قد تعاقدنا 
مع ش��ركة )الوفري( فق��د مسح لتلك 

باهلبوط؛ ألّن أصحاب تلك  الطائرات 
الشركة كانوا سعوديني. وحلسن احلظ 
مل نصادف أية مش��اكل مع هؤالء أثناء 
الذهاب، لك��ن عند اإلي��اب صادفنا 
بعض املشاكل؛ لتعاقد الشركة املذكورة 
مع أقطار أخرى، وعدم امتالكها للسعة 
املطلوبة، فعجزت الش��ركة عن القيام 
بتعّهداته��ا وفق��ًا للعقد امُل��رَبم بيننا، 
فاضطّرت منظمة احلّج والزيارة إىل دفع 
الغرامات اإلضافي��ة والتعويضات إىل 

الناس.
وهناك أم��ور أخ��رى تتعّلق بهذا 
املوضوع حيث تقوم مديرية اإلشراف 
والتحقيق بدارستها، وسوف ُيعلن عن 

النتائج قريبًا إن شاء اهلل تعاىل.
امله��ّم لدين��ا هو أن موس��م احلّج 
الفائ��ت انقضى واحلمد هلل بش��كل 
جي��د، ولكن التأخ��ري احلاصل وعدم 
وصول أمتع��ة املس��افرين يف الوقت 
املناس��ب هو الذي أفس��د األمر على 
الزوار، وال يس��عنا هن��ا إاّل االعتذار 
للحجيج الكرام، متمنني أن ال تتكّرر 



رجب ــ ذوالحجة 1432 هـ ــ ميقات الحج 17636

مثل هذه األمور يف املستقبل من خالل 
وضع الربامج املناسبة.

14ـ ميقات احلّج:
يتضّمن موس��م احل��ّج الكثري من 
التجلّيات والّنع��م واآلالء، فهل لكم 
أن تقّدم��وا صورة عن ذلك لقّراء جملة 

)ميقات احلّج(؟

اجلواب:
احلّج كّله مجي��ل ونعمة، واحلجيج 
يرون تلك التجليات املعنوية واملشاهد 
العظيمة سواء يف مكة أو املدينة. ومن 
ب��ني تلك الّنع��م حضور َج��ّم غفري 
من احلجاج لس��ماع )دعاء كميل( يف 
املدينة؛ ويف إحدى ليالي اجلمعة، جتّمع 
ما يقارب م��ن )27( ألف حاج إيراني 
لس��ماع الدع��اء املذك��ور، ودّل ذلك 
على االنس��جام والتآلف املوجود بني 
احلج��اج، ودورهم الرائد الذي أضفى 
صف��اًء ورونقًا على تل��ك اجلموع؛ مّما 
جذب اهتم��ام ال��زوار اآلخرين من 

بلدان خمتلف��ة. ونالحظ أّن حالة احلاّج 
خالل تل��ك التجمعات تتب��ّدل متامًا 
س��احبًا يف حبر املعنوي��ات، حييط به قرب 
النيّب األعظ��م9 النورانّي من جهة، 
البقيع  األئمة األطه��ار: يف  وقبور 

من جهة أخرى.
لكن ال جيب أن ننس��ى بأّن البلد 
املضي��ف مل يقّص��ر أحيان��ًا يف تقديم 
اخلدمات، وقد شكرنا هلم ذلك يف نهاية 
املوسم. وجتدر اإلشارة إىل أّن ممثاًل عن 
األم��ري حمّمد بن ناي��ف كان قد حضر 
مراس��م دعاء كميل، وتفادي وقوع أّية 

مشاكل للحجاج الكرام.
أّما مراس��يم الرباءة من املشركني، 
فكانت هل��ا نكهة جديدة هذه الس��نة 
حي��ث جتّمعت أعداد كب��رية أكثر من 
السنة املاضية، وزاد الّنسق البهّي الذي 
ُرّص��ت إزاءه املخيم��ات رونق��ًا على 
املكان. وقبل تالوة كلمة املرشد األعلى، 
قرأُت مقّدمة حول ضرورة أداء مراسيم 
الرباءة؛ لكي يّطلع احلجيج على حقائق 

هذه الفريضة السياسية القّيمة.
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وكذل��ك احلال مع مراس��م )دعاء 
عرفة( الذي ُتل��ي يف صحراء عرفات، 
فأضاف به��اًء ونورانية على موس��م 
احلّج الذي أقيم هذه الس��نة، وما أكثر 
أص��وات الباك��ني والنائح��ني خالل 
الدعاء، لدرج��ة ال أظن أن هناك مثياًل 
هلا يف أّي مكان آخ��ر من العامل، وهذه 

مسألة تزخز باملعاني القّيمة.
أبداه  الذي  التعاون والتآخ��ي  أّما 
احلجاج ملس��اعدة املنكوبني بالس��يول 
يف باكس��تان، فقد ظهر جليًا من خالل 
ترّبعهم بأكثر من )200( ميليون تومان 
إيراني، واحلّق أّن كّل واحد من أولئك 
احلجاج املؤمنني يس��تحّق أن ُتَقبَّل يده 

الكرمية على ذلك.
وكانت لنا لق��اءات يف عرفات مع 
ذوي االحتياجات اخلاّصة، فكنت أمسع 
بعضهم وهو يناجي رّبه للتعجيل بفرج 
موالنا صاحب الزمان7 والتش��رف 
برؤية حفيد فاطمة الزهراء3، وقّلما 
رأيت أو مسعت أحدهم يدعو لنفس��ه، 
بالدعاء  يؤّك��دون علين��ا  بل كان��وا 

للمرش��د األعلى وسالمته. ال شّك أّن 
كّل ذلك هو من ِنَعم احلّج وكراماته.

وقد كان لقافلة الفنانني بهاٌء واضح 
وجلي هذه الس��نة، ففي بداية دخوهلم 
املواقع  ألرض الوحي، س��عت بعض 
والصحف إىل إش��عال الفتنة وتلويث 
اجلّو الدي��ين، حيث قال��وا بأّن بعض 
أولئك الفنانني مل يّتصفوا مبا ُعر ِف عن 
الزائر اإليران��ي االعتيادي ومل يراعوا 
ُحرمة املكان. فدعونا هؤالء اإلخوة من 
قوافلهم واجتمعنا بهم، فأبدوا مشاعر 
وأحاس��يس راقية للغاي��ة، وأوضحوا 
ش��ؤونهم بالدموع والبكاء، واعرتفوا 
باملعاني السامية اليت علمتها إّياهم هذه 
الرحلة، وأعرب بعضهم عن استحالة 
مقارن��ة هذه الرحل��ة بالرحالت اليت 

قاموا بها خالل حياتهم.
ويف عرفات أيضًا كانت لي وقفات 
م��ع بع��ض الفنانني، وبع��د انقضاء 
ببعضهم؛ الستطالع  اجتمعت  املوسم 
آرائه��م والوقوف عل��ى مقرتحاتهم 
لالس��تعانة بالفّن وبناء أرضية واقعية 
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له داخل اجملتمع.
وقد أضفى وجود الق��ّراء وحفظة 
الق��رآن رونق��ًا وبهاًء على املوس��م 
الفائت، وكان حلضورهم يف مس��جد 
النيّب9 والطابق الثاني من املس��جد 
احلرام مجاٌل، ويف مشاركتهم باجللسات 
العام��ة للبعث��ة واجللس��ات القرآنية 
لكّل  قّدموها  ال��يت  الدينية  والرتاتيل 
احلجاج؛ واس��تنادًا إىل ما وصلين عنهم 
فقد تطّورت براجمهم مئة يف املئة مقارنة 
بالسنوات الس��ابقة، واحلمد هلل، وهذه 
فرصة مثينة أقّدم فيها ش��كري العميق 

إىل كّل هؤالء األعزاء.
وهكذا، فإّن احل��ّج كّله مجال وبهاء 

وحّب ومعنوّيات.

15ـ ميقات احلّج:
مساحتك��م  توصي��ات  ه��ي  م��ا 
وتعليماتك��م يف خت��ام ه��ذا اللقاء 
للمسؤولني عن قوافل احلّج والقائمني 
عليها يف البعثة واملنظمة ورجال الدين 

ومدراء القوافل؟

اجلواب:
رغم كّل ما يتّم تقدميه من خدمات، 
فإّن��ه بإمكاننا تقديم املزيد يف موس��م 
احلّج، وعلينا استثمار مجيع اإلمكانات 
العلمية والثقافي��ة يف البالد؛ لنتمكن 
من بل��وغ بع��ض األه��داف. لكن 
باس��تطاعتنا تلخيص ما نصبو إليه يف 

املستقبل مبا يلي:
1. العم��ل على االرتق��اء باملكانة 
املعنوي��ة والدينية للحّج وفقًا للمبادئ 
اإلس��المية اخلالص��ة وتعالي��م احلّج 

اإلبراهيمّي.
2. معرف��ة الفرصة ال��يت تتضّمنها 
فريضة احلّج، واس��تثمارها بالش��كل 
الصحيح وبإطار جدي��د على خمتلف 
األصع��دة حبيث تتع��ّزز معه��ا قدرة 

املسلمني واقتدارهم.
3. إثراء الربامج الثقافية والتعّبدية 
وتعمي��ق ال��روح املعنوية للش��عائر 
واملناسك الدينية يف احلّج بني احلجاج 

وعاّمة الناس.
4. اإلبداع يف اآلراء واس��تحداث 



179

...
ج« 

الح
ت 

يقا
»م

لة 
مج

ي ل
ودّ

ث 
دي

 ح
ّل

أو

األف��كار احلديثة والنم��اذج اجليدة يف 
جم��ال املعرف��ة واهليكلي��ة والعالقات 
واالتصاالت من أجل تنمية مس��توى 

االستثمار الصحيح واملهارة.
5. التأكيد عل��ى االهتمام باألمور 
الس��رتاتيجية، والتعامل مع املس��ائل 
واآلراء املختلفة، مع االهتمام باملسائل 
التنفيذية والتطبيقية للحّج ُبغية تعزيز 
الُفرص  وزي��ادة  املنش��ودة،  األهداف 

وتقوية الطاقات والقدرات املوجودة.
6. توس��يع رقعة النقاش والتعامل 
مع سائر اأُلمم من املسلمني؛ لتعريفهم 
بأه��داف الثورة اإلس��المية، والتأكيد 
املش��رتكة،  والقواعد  األرضي��ة  على 

وإجي��اد نظرة موّحدة جتاه كّل املس��ائل 
اإلس��المي.  العامل  والضروري��ات يف 
والري��ب يف أّن هن��اك الكث��ري م��ن 
القدرات يف فريض��ة احلّج واحلمد هلل، 
وعلى العلماء واملثقفني يف البالد سّيما 
رجال الدين األفاضل الذين يتواجدون 
يف القواف��ل أن يتهّي��أوا للقيام بهذه 
املهم��ة الصعبة، وهذا ما نس��عى إليه 
بالفعل يف مركز الفكر يف منظمة احلّج 
والزي��ارة، وقد بّين��ا الطريق إىل ذلك 
ومّهدنا السبيل إليها؛ لكي ال حنَرم من 
اس��تثمار هذه الفرص، اليت وهبها اهلل 

سبحانه لنا بكّل ما ُأوتينا من قّوة.
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اهلوامش
1. سورة احلج: 28.

2. سورة األنفال: 46.
3. سورة النحل: 125.

4. سورة الزمر: 18.
5. سورة املائدة: 35.
6. سورة النساء: 94.




