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حج از منظر مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای 
مدظله العالی 

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی این 
فریضله را فرصتی مغتنم برای حجاج، امت بزرگ اسلالمی و 
نظام جمهوری اسلالمی می دانند و همواره تاکید می کنند: 
“حج بهترین فرصت برای غلبه بر جدایی های طبیعی 
و تصنعی در میان مسللمانان و یكسان سازی دل ها، 

نیت ها و عزم ها در دنیای اسالم است.  

1
zaer newspaper

مسجد رسول خدا )ص( 
در گذشته و حال

 3  

برگـزاری 
محفل انس 
و همـدلی

ای��ن همایش با قرائت یکی از قراء بین المللی 
ایران بنام دکتر احمدی آغاز گردید و در ادامه 
حجه االس��ام شریعتی تبار امام جمعه تربت 
حیدری��ه ضمن خیر مقدم گوئی به مهمانان ، 
با استناد به آیات قرآن به تبیین جایگاه انس 
و رافت و همدلی در بین مس��لمانان پرداخته 
و افزودند، گذش��ت و همدلی س��یره و روش 
پیامبر اسام )صلی اهلل وعلیه و آله( بوده و ما 
مس��لمانان نیز باید با تاسی از پیامبر رحمت 
)صلی اهلل و علیه و آله(با یکدیگر مهربان و در 

جهت همدلی و همکاری گام برداریم. 
وی ب��ا تش��ریح عملک��رد گروه��ک های 
تکفی��ری و انحراف��ی ک��ه ب��رای مس��لمانان 
مش��کاتی ایجاد نموده و موجب ش��کاف در 
میان جوامع اسامی شده اندیاد آور گردیدند 
ک��ه این قبیل جنایات در جهان اس��ام برای 
پیامبربزرگوار اس��ام )صل��ی اهلل علیه و آله(

بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود و  باید 
مس��لمانان برای نج��ات اس��ام از این قبیل 

انحرافات چاره اندیشی نمایند. 
در ادامه این نشس��ت نماینده محترم ولی 
فقیه در حج و زیارت حضرت حجت االس��ام 
و المسلمین قاضی عس��گر با اشاره به برکات 

س��فر معنوی حج افزودند این نوع برکات در 
هیچ جای دیگری قابل دس��ت یابی نیس��ت. 
نماینده ولی فقیه با برش��مردن برخی از آثار 
س��فر معنوی ح��ج ویژه گی ه��ای ذیل را از 

جمله دست آوردهای این سفر دانستند. 
- پاک��ی از گناه و تیره گ��ی ها و الودگی 

های نفس 
- بهشت به عنوان پاداش اعمال و مناسک 

- مستجاب شدن دعای حاجی 
- صفا و نورانیت دل
- خیر دنیا وآخرت 

جناب مولوی اسحاق مدنی رئیس شورای 
افتاء اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری دیگر 
س��خنران این همایش گفتن��د پیامبر اعظم 
)صلی اهلل علیه و آله(با ورودشان به مدینه دو 
اقدام بس��یار مهم وتاثیر گذار انجام دادند که 

باید مسلمانان به آن تمسک جویند. 
اواًل،اختاف دهها س��اله می��ان دو قبیله 
اوس و خزرج را که موجب خس��ارات و زیان 
های فراوان شده بود به اخوت وبرادری تبدیل 
نمودن��د و ثانیًا با ایجاد عقد و اخوت در میان 
مهاجری��ن و انص��ار روحیه همدل��ی ،ایثار و 

گذشت را در بین آنان گسترش دادند.    

روز شنبه مورخ92/06/30 ساعت ده شب در هتل منار المدینه که محل 
استقرار چهار کاروان اهل سنت و سه کاروان اهل تشیع می باشد به پیشنهاد 

شورای هماهنگی و تصویب مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری 
همایش انس و همدلی با حضور نماینده محترم رهبری درحج و زیارت و 
ریاست محترم سازمان حج و زیارت و رئیس شورای افتاء اهل سنت بعثه 

برگزار گردید .

ویژه
اهل سنت
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پيامبر)ص(، قرآن و سنت )1(

مکانهاي  و  مدینه  تاریخچه 
النبـي،  مختلـف مسـجد 
قبرستان بقيع و شهر مدینه

یثرب، مدینه یا مدینة النبي 
: این ش��هر پس از هجرت نبي 
گرامي اس��ام، به مدینة النبي 
معروف شد، در اولین شب ربیع 
االول س��ال 14 بعث��ت، پیامبر 
نمودند  مهاج��رت  یث��رب  ب��ه 
و س��رآغاز تاری��خ مس��لمانان، 
باش��د. م��ي  س��ال  هم��ان   از 

فاصله مدینه تا مكه حدود 420 
كیلومتر است.

ورود پیامبلر بله دهكده 
قبا و تاسلیس اولین مسجد 

)مسجد قبا(
دوشنبه  روز  اس��ام  پیامبر 
ب��ه  مك��ه  از  االول  ربی��ع   12
دهكده قبا كه در آن زمان بیش 
از یك فرس��خ با یث��رب فاصله 
داش��ت رس��یدند و پس از سه 
روز حضرت علي )ع( به ایش��ان 
ملحق و پیامبر اولین مسجد را 
در این مكان به دس��ت مبارك 

خود بنا كردند.
پیامبر گرامي اس��ام )ص( 
فرمودند: كس��ي كه به مس��جد 
من ) مس��جد قب��ا ( بیاید و در 
آنجا 2 ركعت نماز بخواند، ثواب 

یك عمره را دارد.
ورود پیامبلر به مدینه و 

تاسیس مسجدالنبي
پیامبر گرامي اس��ام )ص(، 
پ��س از ت��رك قبا ب��ه خانه ابو 
ایوب در یث��رب )مدینه( وارد و 
به بركت حضور ایشان، مادر ابو 
ایوب كه نابینا بود ش��فا یافت و 

بینا گردید.
پیامب��ر پ��س از ورود ب��ه 
منزل  كن��ار  زمی��ن  مدین��ه، 
به  را ك��ه متعلق  ای��وب  اب��و 
و  س��هل  ن��ام  ب��ه  یتی��م  دو 
بناي  س��هیل بود خریدن��د و 
مس��جدالنبي را گذاشتند. كه 
ای��ن مس��جد مرك��ز حكومت 

اس��امي گردید.
لنبي و  مس��احت مس��جدا
در  آن  اطراف  ه��اي  صحن 
 135 ح��ال حاض��ر ح��دود 
گنجایش  و  مرب��ع  متر  ر  هزا
میلی��ون  ی��ك  ح��دود 

رد. ا دا ر ر نمازگ��زا

        تاریخچه

 روزي 
عایشه همسر 

پیامبر)ص( از 
ایشان پرسید: 

چگونه باید 
بعد از رحلت 

رسول 
خدا)ص( یاد 

او را زنده 
نگه داشت؟ 

پیامبر 
اسال م)ص( 
در جواب 

فرمود:» 
با قرائت 

قرآن.»

حسین نصر
آنان��ي كه پیامبر اس��ا م)ص( را پیامب��ر قلمداد 
نمي كنند معتقدند كه قرآن ش��امل كلمات خود 
اوس��ت كه از جانب صحابه ایش��ان تالیف ش��ده 
]اما[ براي مس��لمانان، در تم��ام مكاتب فقهي و 
كا م��ي، ق��رآن كا م خداوند تلقي مي ش��ود كه 
توسط پیامبر اكرم)ص( دریافت و كلمه به كلمه 
]همانطور كه وحي ش��ده[ به اطرافیان شان ابا غ 
شده است. عا وه  بر این یك رابطه عمیق و لطیف 
میان قرآن و رس��ول گرامي اس��ا م)ص( برقرار 
است. اوال  ارجاعات مستقیمي در قرآن نسبت به 
پیامبر)ص( و وظیفه او وجود دارد. علي الخصوص 
كه قرآن اصرار مي ورزد او یك انس��ان اس��ت نه 
یك موجود خدایي]و غیرطبیعي.[ او خاتم اال نبیا 
اس��ت و از سوي خداوند سرش��تي متعالي به او 
اهدا ش��ده و خداوند او را براي متابعت مسلمانان 

قرار داده است.
قرآن كریم در واقع ارزشمندترین مرجع براي 
فه��م گوهر وجود و رس��الت پیامبر اس��ا م)ص( 
به ش��مار مي رود. ثانیا پیامب��ر اكرم)ص( بهترین 
مدرك معناي قرآن و نخستین مفسر و شارح آن 

محسوب مي شود.
در ط��ول ق��رون متم��ادي تمام مس��لمانان 
معتقدن��د ق��رآن را از طریق بی��ان پیامبر)ص( 
فهمیده اند و هرگاه كه ق��رآن را قرائت مي كنند 
یا درص��دد گنجاندن تعالیم ق��رآن در اعمال ]و 
زندگي شان[ هستند، حضور پیامبر)ص( را تجربه 
مي نماین��د. حكماي اس��ا مي در طول تمام این 
س��ال ها تاكید داش��تند بر اینكه درواقع خداوند 
تنه��ا به پیامب��ر)ص( فهم تمام س��طوح معناي 
ق��رآن  را اعطا ك��رده كه انس��ان ها بتوانند آن را 
به دس��ت بیاورند و از این رو كس��اني كه بعدها 
خواستند چیزي از معناي باطني قرآن را بفهمند 
]در حقیق��ت[ وارثان معرفت معطي پیامبر)ص( 

از سوي خدا بودند.
در ق��رآن ه��م چنی��ن آیاتي در م��ورد جان 
]و روح[ پیامب��ر)ص( آمده اس��ت ك��ه مطابق با 
اعتق��ادات اصولي، از ابت��دا یك وحي پرطنین بر 
جان پیامبر)ص( نق��ش انداخته و تنها بعدا ]آن 
نقش وحیاني[ به نگارش درآمده است. اگر متن 
ق��رآن قابل قیاس با لغات مس��موع باش��د، جان 
پیامبر اكرم)ص( چون نس��یمي اس��ت كه صدا 
را ب��ا خود حمل مي كند و ب��ه آن اجازه مي دهد 
كه توس��ط انسانیت شنیده ش��ود. طبق حدیث 

مشهوری پیامبر)ص( فرموده است؛ زماني كه از 
ای��ن جهان رخت بربن��دد، دو هدیه گرانبها را بر 
جاي خواهد گذاش��ت: ق��رآن و عترت و یا قرآن 

و سنتی.
از این گذشته روزي عایشه همسر پیامبر)ص( 
از ایشان پرسید: چگونه باید بعد از رحلت رسول 
خ��دا)ص( ی��اد او را زن��ده نگه داش��ت؟ پیامبر 

اسا م)ص( در جواب فرمود:> با قرائت قرآن<.
میان قرآن و پیامبر رابطه بسیار لطیفي است 
و از این جهت همیش��ه مس��لمانان حین قرائت 
ق��رآن بركت ]وج��ود[ پیامبر)ص( را احس��اس 
مي كنن��د. علي ایحال مس��لمانان ق��رآن را كا م 
خداون��د مي یابن��د، ن��ه كا م پیامب��ر)ص( و نه 

هیچ كس دیگر.
سنت و حدیث

كردار پیامبر اسا م)ص( سنت نام دارد كه از 
لحاظ تخصصي شامل گفتار ایشان )حدیث( نیز 
مي ش��ود. ]در فرهنگ و اندیشه اسا مي[ بعد از 
قرآن مهم ترین مرجع ب��راي ]تبیین[ همه چیز 
به حساب مي آید، از فقه و هنر اسا مي گرفته تا 

اقتصاد و متافیزیك.
س��نت ]در عین حال[ یك شیوه رفتار است 
كه تمام مس��لمانان متدی��ن درصدد تقلید از آن 
برمي آیند. در قلب س��نت چیزي است كه شاید 
خوانده ش��ود كه به زندگي معنوي مربوط است. 

مــــــعارف حـــــج
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برای حفظ 
برگها و 
علفهای 

خشك سایه 
بان مسجد، 

در مقابل 
باد و طوفان 

در بعضی 
قسمتهای آن 

خاك رس 
ریخته شد

کيفيت احرام برای حج و عمره
احرام نّیت شروع ادای مناسک حج و عمره و 
یا هر دو با هم است. برای محرم شدن جهت حج 
یا عمره این مقدمات پیش روی فرد مکلف است:
الف: غسل: از سنتهای احرام است و با نیت 
غس��ل احرام انجام می ش��ود و در صورت عدم 

امکان غسل تیمم جای آنرا می گیرد.
ب: استعمال بوی خوش

ج: از تن بیرون کردن لباسلهای دوخته: 
برای مرد رعایت این شرط واجب است. برای تحقق 
این منظور بجای لباس از دو تکه پارچه که سفید 
بودن آن س��نت است و با آنها کمر به پایین و باال 
تنه را می پوشاند استفاده می شود. اما شرط فقدان 
دوخت در لباس برای زنان واجب نیست و تنها باید 
صورت و دستهای آنها تا مچ پوشش نداشته باشد. 
البته سنت است نیت را بر زبان و سپس گفته شود 
لبیک تا آخر. در موسم حج، حاجی مخّیر به تعیین 

نیت به یکی از سه روش زیر است:
الف: فقط نیت احرام برای حج بکند بعد از 
انجام اعمال حج از مرز حرم برگشته و برای ادای 
عمره احرام کند و اعمال عمره را انجام دهد. نزد 
امام شافعی )رض( این بهترین شیوه برای احرام 

کردن است که به حج افراد مشهور است.
ب: احرام را به نیت عمره تا اتمام ادای آن 
ببندد سپس تحلل نموده و برای احرام مجدد 
نزد ش��افعی)رض( از مکه اح��رام ببندد. این 
روش را تمت��ع می گوین��د و در مقام فضیلت 
بع��د از افراد قرار دارد. ج: به نیت حج و عمره 
ببندد که آنرا قران گویند. از نظر ثواب در نزد 
احرام ش��افعی از دو نوع قبلی در درجه پایین 

تر است و نزد حنفی ها از همه افضل است.
محرمات احرام:

برای محرم اجتناب از موارد زیر واجب اس��ت 
خواه محرم به حج باشد و یا عمره و یا قرآن:

پوشیدن لباس دوخته یا دربرگیرنده تمام بدن 
و کفش که تمام پا را بپوشاند بلکه باید آنگونه باشد 
که اطراف پا در امتداد قوزک و استخوان باالی کف 
پا برهنه باشد مانند دمپائی. پوشیدن سر یا قسمتی 
از آن اما نشستن در جای مسقف یا زیر سایبان به 
طوری که با سر تماس نداشته باشد اشکالی ندارد. 
این دو بند مخصوص مردان است و برای زنان فقط 
پوشاندن دس��ت و صورت حرام است. ازاله مو به 
هر نحوی که باشد. مانند تراشیدن، کندن و ... .

ناخن گرفتن که ش��امل ی��ک ناخن و حتی 
قسمتی از یک ناخن هم می شود - استفاده بوی 
خوش در بدن و لباس- قطع و یا کندن گیاهان- 
عقد نکاح، نکاح کردن شخص محرم برای خود یا 
برای غیر با وکالت محرم حرام است - نزدیکی با زنان 
به هر شکل و نوعی حرام است -  شکار کردن - کشتن 

و گرفتن ملخ و امثال آن - قطع درختان.
ارائه توسط شورای افتاء اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری

مناســــــــــــــک

آنچه از تاریخ و حدیث در كیفیت ساختمان مسجد رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( به دست 
می آید این است كه ساختمان این مسجد در مرحله اول، عبارت بود از یك دیوار كوتاه تك 
خشتی و بدون سقف ، كه پس از جنگ خیبر و با افزایش مسلمانان، مسجد تجدید بنا گردید 
و توس��عه یافت. دراین مرحله دیوارهای آن نیز بجای یك خش��ت با دو خشت خام باال رفت 
و كف آن را بجای فرش و حصیر، ش��نهای نرم پوش��انده بود و طبق مضمون احادیث متعدد 
در بعضی از فصول س��ال، تابش مستقیم آفتاب س��وزان مدینه نماز گزاران را شدیداً ناراحت 
می نمود بطوری كه رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( با جمله » اذا اشتد الحّر فابردوا عن 
الصالئ « اجازه داد اقامه نماز تا فروكش كردن گرما و برگشت سایه به تأخیر افتد. ولی بازهم 
فش��ار گرما موجب گردید كه صحابه آن حضرت درخواست كنند برای مسجد سقفی ایجاد 
ش��ود و آن حضرت هم باا ین درخواست موافقت  نمود و دستورا یجاد سقف بر روی مسجد 

را صادر فرمود.
در این شرایط بود كه چند ستون از درخت خرما در كف مسجد نصب و روی آن با برگ 
خرما و علفهای بیابانی پوش��انده ش��د و چون بهنگام بارندگی، آب به داخل مسجد فرو می 
ریخت صحابه مجدداً عرضه داشتند: یا رسوال هلل: »لو امرت بالمسجد فطین« دستور بدهید 
روی سایه بان مسجد، گل اندود شود « رسول خدا فرمود: »ال، عریش كعریش موسی « نه، 
سایه بانی باشد مانند سایه بان موسی)علیها لسام( . در روایتی آمده است: برای حفظ برگها 
و علفهای خشك سایه بان مسجد، در مقابل باد و طوفان در بعضی قسمتهای آن خاك رس 
ریخته شد، بطوری كه بهنگام باران شدید، همان خاكها بصورت گل به داخل مسجد فرو می 
ریخت و ش��خص رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله(  در میان آب گل آلود نماز می خواند و اثر 

گل در پیشانی مباركش دیده می شد. 
شن ریزی كف مسجد در سنن ابوداود با سند از ابی الولید چنین نقل شده است كه از عبداهلل 
بن عمر سؤال كردم علت این كه كف مسجد با شن مفروش گردیده چیست؟ عبداهلل پاسخ داد 
كه یك شب در مدینه باران شدیدی آمد و كف مسجد را گل فرا گرفت. بعضی از نمازگزاران برای 
این كه آلوده به ِگل نشوند مقداری شن به همراه خود آوردند و به زیر پای خود ریختند. رسول خدا 
)صلی اهلل علیه وآله( پس از اتمام نماز با مشاهده این عمل فرمود: »ما احسن هذا؟ عجب كار خوبی 
بود! ولذا سایر صحابه نیز از این عمل پیروی نمودند و بدین طریق كف مسجد شن ریزی گردید.به 
هر حال تا وفات رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( مسجد با همان دیوار خشتی و سایه بانی از شاخ و 
برگ خرما وعلفهای بیابانی بجای سقف باقی ماند و طبق مضمون روایات، در دوران خلیفه اول و دوم 
نیز با این كه در مسجد و سقف آن تغییر و تجدید به عمل آمد ولی همین وضع ادامه یافت تا 
در دوران خافت خلیفه سوم كه مسجد توسعه پیدا نمود در اساس بنا و در كیفیت سقف آن 
هم تغییر داده شد.این بود اجمالی از كیفیت ساختمان مسجد رسول اهلل)صلی اهلل علیه وآله( 
تا دوران خلیفه س��وم، كه تدریجًا و به تناسب هر دورانی متحول گشته و توسعه و استحكام 
یافته و زیباسازی مسجد و حرم شریف نبوی)صلی اهلل علیه وآله(به وضع كنونی رسیده است 
و امروزه این مسجد از نظر وسعت و زیبایی واز نظر استحكام و ظرافت در میان تمام مساجد و 
معابد دنیا اولین و یا دّومین مسجد می باشد. هم اکنون حرم شریف نبوی)صلی اهلل علیه وآله( 
با آن عظمت و شكوه و با آن مأذنه های سر به فلك كشیده اش و با آن گنبد سبز و فیروزه 

ای رنگش چشمها را خیره و دلها را به سوی خود جلب می نماید.  

مسجد رسول خدا )ص( در گذشته و حال

امـــاکن مقــــدس



استقرار شورای افتاء اهل 
سنت بعثه مقام معظم 
رهبری در مکه و مدینه

ش��ورای افت��اء اهل س��نت در 
مدینه و مکه با حضور عالمان حنفی 
وشافعی همه روزه از ساعت 9 الی 
12 صبح و بعدازظهرها از س��اعت 
16 ال��ی 18 جوابگ��وی س��واالت 
شرعی زائرین اهل سنت به صورت 

حضوری و تلفنی می  باشند. 
w جن��اب آق��ای مول��وی محمد 
اس��حاق مدنی رئیس شورای افتاء 

)حنفی (0537288753
w جناب آق��ای مولوی عبدالحلیم 

قاضی) حنفی (0537288468
w جن��اب آقای ش��یخ عبدالباعث 
قتالی     ) شافعی ( 0537288536
w جن��اب آقای آخون��د آنه طواق 
گلشاهی  ) حنفی ( 0537288539
w جن��اب آق��ای مول��وی س��ید 
محمد مومن موس��وی ) حنفی ( 

0537288535
ماموس��تا  آق��ای  w جن��اب 
بیضاوی) شافعی ( 0537288605
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در س��فرهای انس��انی ممك��ن 
اس��ت آدم��ی ب��ه نف��س خویش 
ظلم كن��د و تعلق��ات و علقه های 
در  ول��ی  س��ازد،  افزون ت��ر  آن را 
تا از  حج آدم��ی فرص��ت می یابد 
تعلقات نفس��انی خ��ود را بپیراید 
و نف��س زنگارزده خ��ود را صیقل 
دهد و س��بك بال شود. از همین 
رو بس��یاری از روان شناسان، سفر 
بهترین ش��یوه ها  از  یك��ی  را  حج 
برای س��امت روانی و بهداش��ت 

روحی انس��ان می دانند. 

 ، فس��ردگی ها ا ز  ا بس��یاری 
اختاالت رفتاری، پرخاش��گری 
ه  گن��ا احس��اس  و  عصبی��ت  و 
نس��ان  و ع��ذاب وج��دان ك��ه ا
واس��طه  ب��ه  می ده��د  ر  زا آ ا  ر
در  ن��ه  رفا عا س��لوك  و  س��یر 
ز بین  ح��ج درمان می ش��ود و ا
قع س��فر حج یك  می رود. در وا
س��فر ش��خصیت محور است كه 
ز خود  ا فاصله گرفتن  ب��ا  آدمی 
قعی اش  وا خ��ود  به  ظاهری اش 

نزدیك تر می ش��ود. 

ن��وع طبقه  دنی��وی  در س��فرهای 
اقتص��ادی  پای��گاه  و  اجتماع��ی 
مس��افران ب��ا مقص��د و مكانی كه 
مثبت  همبس��تگی  می كنند  س��فر 
دارد، اما در این س��فر انسان از هر 
پایگاه طبقاتی و اجتماعی كه باشد 
به یك مقصد واحد س��فر می كند و 
هم��ه رنگ ه��ا و برتری های دنیوی 
در آنجا رنگ می بازد و همه به یك 
ش��كل و واحد در می آیند. این اتحاد 
رفتاری به لحاظ روان شناس��ی حائز 

اهمیت است.

چرا كه هم غم های جمعی تحملش 
راحت تر است و هم شادی گروهی فرح 
بخش تر. ام��كان كنش های جمعی و 
س��نخیت و ش��باهت های رفتاری به 
واسطه اعمال مشترك در حج فرصتی 
فراهم می كند تا انسان ها از الك خود 
بیرون بیایند و با گره خوردن به جمع 
از قی��د و بند فردیت خودخواهانه رها 

شده و دست كم از آن فاصله بگیرد.
 این همبس��تگی كه تحت باورهای 
مشترك اتفاق می افتد در دنیایی كه آدمیان 
در سطح فردی و اجتماعی به جنگ و نزاع با 

هم مشغولند، غنیمت بزرگی است.

یكی از چالش ه��ای اجتماعی كه 
جوامع مدرن را رنج می دهد، گسست 
عاطفی و انس��انی است كه به تنهایی 
انس��ان امروزی دامن زده است، اما در 
سفر حج آدمی بار دیگر فرصت می یابد 
تا در بستر اعمال مشترك این گسست ها 
و بریدگی ها را به وحدت و همبستگی 
بدل و لذت ش��یرین تفاهم انسانی را 
درك كند؛ به عبارت دیگر، باید س��فر 
حج را یك فرصت تربیتی ش��مرد كه 
آدمی برابری، برادری و عرفان را عما 

تجربه می كند.

پیامبر اكرم )ص( در چه سالي حجئ الوداع را به جا آوردند؟
الف: سال یازدهم   ب: سال هفتم    ج: سال دهم   د: سال هشتم

پیامبراكرم در چه سالي عمره القضاء را بجا آوردند؟
الف: سال هفتم    ب: سال دهم   ج: سال ششم    د: سال هشتم

كدام حج قرباني ندارد؟
الف: حج قران    ب: حج نیابتي     ج: حج تمتع     د:  حج افراد

عاقه مندان به ش��ركت در این مس��ابقه پاس��خ هاي صحیح خود را با 
پی��ام كوت��اه) sms (حداکثر ت��ا روز جمعه م��ورخ  92/07/05 به ش��ماره 

0537288469 ارسال نمایند. 
مدیریت اهل س��نت بعثه مقام معظم رهبري به قید قرعه جوایزی را به 

برندگان مسابقه اهدا خواهد کرد. 
ضمن��ًا جوایز برن��دگان  برای اه��داء در اختیار روحانی��ون کاروان های 

مربوطه قرار می گیرد.

از ای��ن منظ��ر ح��ج دارای دو كاركرد 
روان شناختی است یكی تزكیه و درمان 
كژرفتاری ه��ا و دیگری تعلیم و تكامل 
خصلت  ه��ای نیك��و. در واقع خاصیت 
تربیتی حج دوس��ویه است هم سلبی 
است به معنی نفی و طرد خصلت های 
منفی و هم ایجابی است یعنی در رشد و 

پرورش رفتارهای مثبت موثر است. 

آخرین وضعيت کاروان 
های اهل سنت

تاکنون تعداد 9 کاروان از استانهای 
سیستان و بلوچستان، خراسانات 
وارد مدینه النبی شده و با زیارت 
پیامب��ر اکرم )ص( از سرچش��مه 

فیض نبوی بهره مند گردیدند. 
از میان چهار کاروان اهل س��نت 
پس از وداع با مدینه، احرام عمره 
تمتع به تن نمودند و لبیک گویان 
به طواف خانه خدا ، س��عی صفا و 

مروه شتافتند. 
  یک کاروان نیز از اس��تان فارس 
مستقیمًا وارد جده شده و با حضور 
در حرم الهی عاش��قانه باطواف و 

نماز حدیث عشق سردادند.

اطالعيه

با خبر شدیم متاسفانه خانم سمیه 
بنایی یکی از معینه ه��ای کاروان 
های اهل س��نت اس��تان خراسان 
در تاری��خ 92/6/15 در حال��ی که 
عازم جلسه مناسک کاروان شماره 
19073 بود در بین راه دچار سانحه 
تصادف ش��ده و از ناحیه سر بشدت 
آس��یب می بیینند و در بیمارستان 
امداد مشهد بستری شده و از فیض 
حضور در این س��رزمین محروم می 
ش��وند. برای ایشان آرزوی بهبودی و 
سامتی و از شما زائران تقاضای دعای 

خیر داریم.

خبر

مسابقه فرهنگی 1

ویژه
اهل سنت


