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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.  
zaer newspaper

انواع حج
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دلیل انتخاب عنوان 
گردهمایی امروز به سبب 

تندروی ها و خشونت هایی 
است که جامعه اسالمی 
را مجروح نموده است، 

متاسفانه بعضا این خشونت 
ها به نام اسالم و با شعار اهلل 
اکبر اعمال می شود که این 

عمل برای هیچ مسلمانی 
باور کردنی نیست، پیام این 

گردهمایی این است که پیام 
اسالم پیام وحدت و مهربانی 

است و زائران جمهوری 
اسالمی ایران سفیران این 

پیام در حج سال جاری 
می باشند.

ویژه
اهل سنت
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قبرستان بقیع 
و شهر مدینه

اولین گردهمایی کاروان های اهل سنت کشور

 حج نماد وحدت امت اسالمی

اولین گردهمایی کاروان های اهل سنت کشور 
با عنوان حج نماد وحدت امت اسللامی با حضور 
نماینللده محترم ولی فقیلله در امور حج و زیارت، 
مولوی محمد اسحاق مدنی مشاور رئیس جمهور 
و رئیس شللورای افتاء، شیخ عبالباعث قتالی امام 
جمعه بندر عباس، مولوی عبدالحمید اسللماعیل 
زهی امام جمعلله زاهدان، اعضللای هیئت علمی 
بعثه، روحانیون و زائرین کاروان های اهل سللنت 
از اسللتان های کردستان، کرمانشللاه، هرمزگان، 

خراسان و گیان برگزار شد.
در ابتدا حجه االسللام والمسلللمین علی اکبر 
عطاران مدیر اهل سللنت بعثه مقام معظم رهبری 
به همه حاضران در جلسلله خیرمقدم و از حضور 
زائرانی که شللب گذشللته دیر هنگام وارد مدینه 
منوره شللده اند و با تمام خستگی به شوق حضور 
در جمللع دیگر زائران در این گردهمایی شللرکت 
نمودنللد، تشللکر و قدردانللی داشللتند و در ادامه 
دلیل انتخللاب عنوان گردهمایی امروز به سللبب 

تندروی هللا و خشللونت هایی اسللت کلله جامعه 
اسامی را مجروح نموده است، متاسفانه بعضا این 
خشللونت ها به نام اسام و با شعار اهلل اکبر اعمال 
می شللود که این عمل برای هیچ مسلللمانی باور 
کردنی نیسللت، پیام این گردهمایی این است که 
پیام اسللام پیام وحدت و مهربانی است و زائران 
جمهوری اسللامی ایران سفیران این پیام در حج 
سالجاری می باشللند. سخنران دوم جلسه جناب 
حجه االسللام والمسلمین راشللد یزدی بود که با 
تاکیللد بر حرمت و عزت مسلللمانان بیان نمودند: 
از نظر پیامبر اکرم مسلمانان همه اعضای یک تن 
هسللتند که ناراحتی یک عضو دردمندی دیگران 

را به دنبال دارند.
سخنران بعدی آقای شللیخ عبدالباعث قتالی 
مفتی شللافعی و امام جمعه بنللدر عباس بودند و 

مطالب ذیل را بیان داشتند :
شروع صحبت با شللمارش نعمت هاي خداوند 
و از آن جمللله حضور در سللرزمین مدینة منوره 

مكاني با عظمللت كه وجب به وجب آن خاطره و 
یادگار سللیره  پیامبر اعظم و خانوادة مكرم و أهل 
بیت با عظمت و یاران گرامي ایشللان مي باشللد و 
براي این نعمت نه شللكر و بلكه شللكرها واجب و 
از این فرصتي كه نصیب ما شللده و در این شرائط 
پر مشللغله براي عموم،  براي شما فرصت حضور 
پیللش آمده به بهترین وجه اسللتفاده شللود علي 
الخصللوص اعضللاء كاروان ها كلله از روحاني خود 
بهترین اسللتفاده ها را ببرند – زمان مناسب براي 
آموزش و یادگرفتن است تا این عبادت ثمرة الزم 
خودش را بدهد و به معني ركنیت خود برسللاند 
– زیللرا حج پایة مهمي از اركان دین اسللت البته 
داراي شللرط اسللتطاعت كه هم اینك براي شما 
حاصل شده است می باشد ، اما عبادت باید معني 
و مفهللوم أصلي خود را پیدا كنللد – یعني چون 
عبادتي میسّر مي شود و چون فرصت براي دعائي 

فراهم شود مفاهیم و ریشة آن را فهمید.
 ادامه در صفحه 2 



بهداشت :
توجه داشته باش��ید که در طول سفر تحت پوشش بیمه هستید. پس 
ه��ر گاه احس��اس ناراحتی نمودید، به پزش��ک کاروان مراجعه کرده در 
صورت لزوم وی شما را به مراکز بهداشتی و درمانی ایرانیان راهنمایی 

خواهد کرد تا رایگان درمان شوید .
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مدینه و مکانهاي مختلف 
مسجد النبي، قبرستان بقيع 

و شهر مدینه
ابعاد حجره طاهللره 16متر 
در 15 متر و مساحت آن حدود 
240 متر مربع است. گنبد سبز 
یا گنبللد الخضللراء روي حجره 

طاهره است.
روضة النبي :

از خانلله پیامبللر)ص( تللا خانه 
حضرت فاطمه )س( به سللمت 
شمال و تا منبر پیامبر از سمت 
غللرب در مسللجدالنبي محللل 
روضه است. پیامبر فرمودند: بین 
منزل و منبر من باغي از باغهاي 
بهشللت اسللت و به روایتي، قبر 
مطهر حضرت فاطمه زهرا )س( 
در این مللکان و به روایتي دیگر 

در قبرستان بقیع مي باشد.
 منبر پیامبر گرامي اسام )ص( :

اولیللن منبري كه بللراي پیامبر 
)ص( سللاخته شد، سللكویي از 
گل بللود که پیامبر بللر روي آن 
سللخنراني میکردند، ولي اكنون 
منبري یكپارچه از سللنگ مرمر 
نفیس، كلله حدود 400 سللال 
پیش ساخته شده به جاي منبر 

پیامبر نصب گردیده است.
ایللوان صفه )محل اصحاب صفه( 
: به علللت افزایش مهاجللران به 
مدینلله در آن زمان رسللول خدا 
دستور دادند در كنار مسجدالنبي 
براي تهیدستان ایوان سقف داري 
بسللازند تا آنان در آنجا سكونت 
كنند. در میللان این گروه افرادي 
چون بللال، سلللمان فارسللي، 
عمار یاسللر و مقداد به چشم مي 
خوردند. تعداد ایللن افراد، 70 تا 
100 نفر ذکر شللده اسللت. براي 
این افراد که آنها را اصحاب صفه 
میگویند، کاسهاي سواد آموزي 
برگزار میگردید و آنان همیشه در 
صف اول نماز جماعت و میدانهاي 

جنگ حاضر بودند.
از زبان  فضیلللت مسللجدالنبي 
حضرت علي )ع( : چهارنقطه در 

دنیا از باغهاي بهشت است :
مسللجدالنبي،   ، مسللجدالحرام 

مسجد کوفه و مسجد االقصي
امللام صللادق )ع( فرمودند: یك 
نماز در مسجدالنبي برابر با 10 

هزار نماز است.

        تاریخچه

 اما اگر 
به اصول 
و ریشه ها 
فكر نكنیم 

همان 
اتفاقي 

مي افتد 
كه امروز 
در میان 
مسلمین 

همدیگر را 
مي كشند 

و نابود 
مي كنند

 ادامه از صفحه اول
 و همچللون امام زین العابدیللن آن وقت كه 
آمادة انجام مناسك شد و به لباس احرام در آمد 
و مي خواسللت تلبیه بگوید – نتوانسللت لرزید و 
بي هوش بر زمین افتاد – چون به هوش آمد از او 
پرسللیدند چرا تلبیه را نگفتي فرمود ترسیدم كه 
در جواب صحبت هاي خود بشللنوم ال لبیك و ال 
سعدیك – آري شخصیت هاي با عظمت اینگونه 
در معانللي و مفاهیم فرو مي رفتند و چون لبیك 
مي گویند یقین مي داند كه اهلل سللبحانه و تعالي 
در اجابللت او مي فرماید: اجابللت كردم فرمان تو 
و نللداي تو را به حق شللنیدم – امللا ترس عدم 
قبول آن هم از آن زبر دسللت عالي مقام حكایت 
از توجلله او به معني و مفهوم كلمللات وارده در 
حج اسللت. توجه به اصول و ریشه هاي حكمتي 
حللج یعني اّتحاد مسلللمین – و این به قلوب بر 
مي گردد كه حاجي چون حج صحیح و درسللت 
انجللام دهد از گناهان بللر مي گردد و چون طفل 
پللاك و معصوم به اداملله زندگي اما این بار با هر 
سلله موردیكه – ما قبل خود را نادیده مي گیرند 

– اسام ، حج و توبه.
و امللا اگللر به اصول و ریشلله ها فكللر نكنیم 
همان اتفاقي مي افتد كه امروز در میان مسلمین 
همدیگر را مي كشللند و نابللود مي كنند – اصل 
كرامت انسللان و مسلللم نادیده گرفته مي شللود 
به یكدیگر ناسللزا مي گویند غافل از اینكه سللب 
و دشللنام به مومن فسللق اسللت و قتال و جنگ 

با او كفر.
 پس از اجرای تواشیح در مدح پیامبر اکرم 
آقای ماموستا عبدالسام کریمی روحانی کاروان 
سللنندج به عنوان آخرین سللخنران گردهمایی 
مطالبللی را در اهمیللت اتحللاد امت اسللامی و 

پرهیز از پدیده ی شوم تکفیر به شرح ذیل بیان 
نمودند :

حللج به عنللوان یكللي از پایگاه هللاي عظیم 
جهان اسللام و قبله قلوب همه مسلمین یكي از 

نمادهاي بارز وحدت مسلمین به شمار مي رود.
حللج تمرین و یادآوري اصول دین و یك دور 
كامل معارف اسامي است، حج بزرگترین كنگره 
بشري اسللت كه همه مسلمانان با كنار گذاشتن 
مقام و ُپسللت و رنگ و مذهللب و تمام متعلقات 
خویش بللا لباس یك رنگ احرام محرم شللده و 
بللا طواف دور خانه خدا محرم راز و اسللرار الهي 
مي گردند پس در حج نلله مذهبي مي بیني و نه 
رنگللي و نه اختافي و نه نزاعللي آنچه مي بینیم 
امت واحده و مشتاقان معنویت و پیروان مدرسه 
رسول اهلل است. پس به تحقیق حج نماد وحدت 
اسللت و وحللدت آفرین و این وحللدت را در این 
سرزمین وحي آنقدر باید تمرین و نهادینه كنیم 
كه هنگام برگشللت سللفیران خوبي بللراي ادامه 

وحدت و انسجام اسامي و تقواي الهي باشیم.
نه تنها حج بلكه قرآن نیز نماد و منادي وحدت 
اسللت، شللخص پیامبر )ص( نیز كه معلم قرآن، 
مفسللر قرآن و قرآن ناطق اسللت نماد و مجسمة 
وحدت است از این رو طبق فرمان خداوند متعال 
در قرآن كه مي فرماید:  پیامبر)ص( بهترین الگو 
و نمونه اسللت » لقد كان لکم في رسول اهلل 
أسوئ حسنئ « و در جاي دیگر اطاعت از رسول 
را اطاعللت از خللدا مي داند الزم اسللت كه مو به 
مللو اعمال و گفتار آن حضرت را سرمشللق خود 
سللازیم و ما نیز در راستاي دستور خدا و رسول 
خللدا)ص( همه مسلللمانان را بللرادر دیني خود 
بدانیم و به آنان عشق بورزیم احدي از اهل قبله 
را ترد نكنیم و اگر خطا و اشللتباهي را مشللاهده 

گـــــــــــــــزارش

اولین گردهمایی کاروان های اهل سنت کشور

 حج نماد وحدت امت اسالمی
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از عایشه 
همسر 
پیامبر 
اسالم 

روایت 
شده »ال 

ُتَكّفروا 
أحدًا من 

أهل الِقبلة 
ولو  ْ َعمِل 
ب ِالكبائر« 
)كسي از 
اهل قبله 
را تكفیر 

نكنید حتي 
اگر مرتكب 
گناه كبیره 

هم شده 
باشد(

انواع حج
حج را به سه نوع می توان انجام داد:

1- افراد 2- تمتع 3- قران
2- نوع اول: حج افراد

افللراد به معنای تقدیم حج بر عمره و یا تنها 
سللاختن حج از عمره است و آن حجی است که 
زایر خانه ی خدا از میقات مسیر خود، اول احرام 
به حج می بندد و پس از فراغت از اعمال حج، با 
رفتللن به تنعیم، احرام به عمره می بندد و عمره 

ی مفرده را انجام می دهد.
در حج افراد، مفرد، پس از رسیدن به مکه ی 
مکرمه طواف سللنت قدوم را انجام می دهد و تا 
زمان تحلل، بر حالت احرام باقی می ماند، زمان 
تحلل معموال روز عید اسللت که بللا انجام دادن 

اعمال روز عید از احرام فارغ و آزاد می شود.
نوع دوم: حج تمتع

در حج افراد که تعریف آن گذشت تقدیم حج 
بر عمره بود، اما در حج تمتع، تقدیم عمره بر حج 
است به اینگونه که زایر خانه ی خدا نخست در 
ماه های حج، از میقات مسیر خود احرام به عمره 
می بندد و با طواف و سعی و تقصیر، از عمره فارغ 
می گردد و سللپس در روز هشتم ذیحجه برنامه 
ی حج را شروع می کند و از خود مکه ی مکرمه 

احرام به حج می بندد.
در تمتع، متمتع  پللس از وصول به مکه ی 
مکرمه با انجام دادن اعمال عمره،  تحلل برایش 
حاصل شللده اسللت، یعنی از احرام آزاد و فارغ 
شللده و کلیه محرمات احرام که در حالت احرام 
به خاطر احرام بر او حرام شللده بود، حال شده 
است و حق  بهره گیری از پوشیدن لباس دوخته 
و استعمال عطر و .... و همبستری با زنان را دارد 

و به همین علت تمتع گفته اند.
شروط حج تمتع: 

در حللج تمتللع با چهار شللرطی کلله ذکر 
می گردد، بر متمتع هدی )ذبح گوسللفند( الزم 

می گردد: 
شرط اول: احرام او به عمره ی تمتع در ماه 

های حج بوده باشد.
شلرط دوم: در همان سللال ) همان سفر( 

احرام به حج تمتع ببندد.
 شرط سلوم: از خود مکه ی مکرمه احرام 
به حج ببندد، یعنی پس از پایان اعمال عمره تا 
زمان احرام بسللتن به حج در مکه مکرمه بماند، 
اگر از مکه خارج شللد و بلله یکی از میقات های 
پنجگانه رفت و از آن جا احرام به حج بسللت، از 

ذبح گوسفند معاف می گردد.
شلرط چهارم: متمتع اهل مکه و یا مقیم 
در مکه ی مکرمه نباشد، یعنی از خارج به قصد 

زیارت به مکه ی مکرمه آمده باشد.

مناســــــــــــــک

كردیم چون پیامبر )ص( و نزدیكان آن 
حضرت به راهنمایي و هدایت بپردازیم 
نلله اینكه آنللان را از خللود دور نموده و 
خللداي ناكرده حكم خروج از اسللام را 
صادر كنیم هر كسللي از مسلللمانان كه 
داعیه تبعیت از رهبران و امامان مذهب 
خود را دارد باید طبق فرموده و فتاواي 
آنان عمل نماید نه بیشللتر و نه كمتر، تا 
خداي نكرده مصداق هشدار خداوند قرار 
نگیریم كه مي فرمایللد »ال ُتقدمو بین 
یدي اهلل و رسوله« اگر شیعه هستیم 
بایللد پیرو  نظللرات و رفتللار امام جعفر 
صادق)ع( باشللیم اگر شللافعي هستیم 
باید دید كه امام شللافعي چه میفرمایند 
و همچنیللن اگللر حنفي ، مالكللي و یا 
حنبلي هسللتیم واقعا این ائمه مذاهب 
چگونه با هم تعامل داشللتند آیا كسللي 
همدیگر را تكفیر مي كرد ما چرا چنین 
نباشللیم مگللر اینكه ادعا كنیللم از آنان 
باالتریللم و بهتر مي فهمیم، متأسللفانه 
در عصللر حاضر كه ضللرورت وحدت و 
انسللجام اسامي با توجه به توطئه هاي 
دشمنان بیشللتر احساس مي شود عده 
اي با اسامي جدید و با دیدي ظاهري از 
اسام آب در آسیاب دشمن ریخته و در 
جهت اهداف این دشمنان قسم خورده 
سللعي در اختاف بین مسلللمین و مع 
االسف تكفیر برادران خود دارند و خود 
را مسلللمان واقعي و دیگران را منحرف، 
گمراه، و یا مشرك مي دانند و اگر از این 
ایشان سللئوال شود كه این چه مذهبي 
اسللت كه در پیش گرفته اید؟ گویند ما 

سلفي هستیم و پیرو سلف صالح.
اگر سلللفي به معناي پیروي كردن 
از پیامبر)ص( و افراد سلله دوره پس از 
پیامبر)ص( باشللد كه همه ما نیز سلفي 

بوده و به آن افتخار مي كنیم.
راسللتي پیامبر)ص( كدامیللك از یاران 

و مسلللمانان را تكفیر كللرد؟ یا كدامیك از 
یاران و اصحاب پیامبر)ص( یكدیگر را تكفیر 
كردند؟ شما چرا تبعیت نمي كنید مگر پیامبر 
اكرم)ص( نفرموده اند كه هركس مسلماني 
را تكفیر كند اول خودش كافر شللده است 

)صحیح بخاري و مسلم(
از عایشلله همسر پیامبر گرامی اسام 
روایت شللده »ال ُتَكّفروا أحداً من أهل 
الِقبلئ ولو  ْ َعمِل ب ِالكبائر« )كسي از اهل 
قبله را تكفیر نكنید حتي اگر مرتكب گناه 

كبیره هم شده باشد(.
از امام شللافعي داریم كلله )ال ُنكِفُر 
احلدًا ِمْن اهلل القبله( پللس با چه 
مجللوزي اهل قبله و كسللانیكه با دل و 
زبان شللهادت مي دهند كه مسلللمانیم 
و تابع قرآن و رسللول خللدا)ص( آنان را 

براحتي تكفیر مي كنید.
آیاتللي را كلله در وصللف منافقین و 
كفار نازل شللده بللر ما تطبیللق داده و 
حكللم ارتداد صادر مي كنید آیا در زمان 
حضللرت علللي)ع( نیللز خللوارج چنین 
نمي كردنللد و بلله جللاي تبعیللت از آن 

حضرت ایشان را تكفیر مي كردند.
به جاي تفرقلله ، نزاع، تكفیر به دامن 
اسام و به خیل عظیم مسلمانان برگردیم 
و خدا و رسللول خدا را شاد كنم كه همه 
ما مسلللمانیم و فرقي با یكدیگر نداشللته 
و جللز تقوا هیچ نللوع برتري بللر دیگران 
نداریم و فرمللان خداوند را كه مي فرماید: 
»إنَّما الْمُومنون إخلوة َفاصل حوا بین 
أخویكلم« را گللوش داده و با بللرادران 
دینللي خللود برادرانلله رفتار كنیللم نه با 
كینه و عداوت، امید كه روزي برسللد كه 
آیه »واعتصملوا ِبَحبل اهلل َجمیعًا وال 
تفرقلوا« را نصب العین خللود قرار داده 
و همه  دسللت در دسللت یكدیگللر نهاده 
وچللون امتللي واحده عظمت و شللوكت 
واقعي اسام را به جهان اسام برگردانیم 
آن روز دیگر نه از اسللرائیل خبري است و 
نه از فتنه اسللتكبار و دشمنان خارجي و 
قدرت هیمنه و سللروري از آن ما خواهد 
بود اگر مومن واقعي باشللیم »و ال تهنوا 
و ال تحزنلوا أنتم األعللون إن كنتم 

مؤمنین«
در پایان جلسلله گروه مولللود خوانی 
کاروان  25006 سللنندج برناملله خود را 

اجرا نمودند.

گـــــــــــــــزارش

شیخ عبدالعزیز قاضی زاده



بین عابد و معبود هفتاد هزار حجاب 
و پللرده وجللود دارد کلله پایبندی به 
اعتقادات صحیح و عقاید اسامی و عمل 
به فقه و شریعت و اصول دین و اخاص 
در ایمان و عملوا الصالحات و ذکر کثیر 
حجللاب ها را پاره و بنللدگان خالص و 
صادق را به خداوند نزدیک می گرداند 
که در ایللن میان حج نقش بسللزایی 
دارد و بیت اهلل شللریف که حقیقت آن 
)حقیقت کعبه( نقش واسللطه ای بین 
اهلل جل جاله و بندگانش دارد هرچند 
وجود نازنین کعبه از سنگ و پرده است 
اما حقیقتش چیز دیگری است، بالفرض 
اگر کعبه را برداریم كعبه كعبه است و 
حقیقت آن پایدار و امر ظاهر شرع بر آن 
استوار و چشم عارفان بر باطن آن است 
و مسجود الیه خایق است و در حقیقت 
مسجودله صاحب خانه است که خداوند 
عزیللز و رحیم و کریم اسللت . در عدد 
هفتاد اسللرار و رموز است . هفتاد هزار 
حجاب بین خداوند و بندگان – هفتاد 
روز ایام حج )30 شللوال ،30 ذیقعده  و 

10 ذیحجه (هفتاد سنگریزه.
چون حجاب ها منکشللف شللود 
عظمت وهیبت کعبه دل و جان زائران را 
می سوزاند پس بر زائران بیت اهلل الحرام 
الزم است چون قصد حج و زیارت می 
کنند از مناسک ظاهر که امر شریعت 
به انجام صحت آن می باشد به اسرار و 
باطن آن نیز انشاءاهلل برسند که حجشان 
کامل و ظاهر و باطنشان مطابق یکدیگر 

افتند .
اسرار و اعمال حج و نشانه مقبولیت 

حج : 
اول : باید نفقه اش حال باشللد و 
دست به تجارتی نزند که قلب و  فکر را 

مشوش نماید.
دوم : کمللک نکردن بلله ظالمان و 

ستمگران 
سوم : باید توشلله بیشتر به همراه 
داشللته باشد تا با بذل و بخشش نفس 
خود را پاک کند، نباید در انفاق امساک 

کند یا در خرج اسللراف كند بلكه باید 
میانه رو باشد.

چهارم : باید از دروغ و دشنام و فسق 
و جدال پرهیز کند چون قرآن به ترک 

آنها دستور می دهد 
پنجم :بهتر است قیافه حاج شکسته 
و متواضع باشللد از به کارگیری زینت 
زیاد خود داری کند و متمایل به وسائل 

تفاخر و افزون طلبی نباشد. 
ششللم :بهتر اسللت به وسیله ذبح 
حیوان هر چند هم واجب نباشللد، به 
خداونللد تقللرب جوید و اگللر این ذبح 
مستحب باشللد می تواند از آن بخورد 
ولی اگر واجب باشد نباید از آن استفاده 

کند. 

هفتللم : باید قلبا ازهزینه هایی که 
متحمل شللده و قربانی هایی که انجام 
داده اسللت خشنود باشللد و ازاین که 
دچارناراحتی جسمی و زیان مالی گشته 
اسللت ناراضی نباشللد این امر از دالیل 
قبول شللدن حج او اسللت .گفته می 
شود یکی دیگر ازنشانه های قبولی حج 
ترک نمودن گناهانی اسللت که قبل از 
حج مرتکب آنها می شد و این است که 
رفقای نادرست خود را به دوستان صالح 
تبدیللل کند و مجالس لهو و لعب را به 

مجالس ذکر و بیداری عوض کند .
حاجیان باید قبل از حللج در ادای 
حقللوق علللی الخصوص حللق الناس 
بکوشللند و درجزیللی و کلی بلله امور 

شللریعت و فقهی مذهب خود پایبند 
باشند وبه آن عمل کنند و ازمال حال 
اراده حج نمایند و راه تقوی و توبه و زهد 
را در پیش  گیرند و چون به ظاهر قصد 
بیللرون آمدن از منزل کنند به باطن از 
خانه هوا و هوس بیرون آیندو در وقت 
پوشیدن کفشللها راه معرفت خداوند و 
مجاهللده در راه او را طلب نمایند و در 
وقت به راه افتادن حرکت در طریق توبه 
و بازگشت به خداوند را تصور نمایند و در 
وقت طلب رفیق،صدق و راستگویی را 
رفیق خود سازند و در وقت سوار شدن 
بر و سللیله نقلیه عزم و اراده صحیح را 
نیت کنند و هنگام طلب زاد توشه تقوا را 
توشه گیرند و وقت حرکت در شاهراهها 
در آمدن بر شاهراه شریعت را پیشگیرند. 
چون بادیه هللا و صحراها را طی کنند 
،طللی بادیه مجاهده را به یللاد آورند و 
چون به ظاهر به میقات برسند به باطن 
به میقات زهد برسند و آنگاه چون ظاهرا 
لباس بیرون آورند باطنا از همه عایق 
و عادت ها و خللط های مالی و جاهی 
و آرزوهای حالی و مالی برهنه شوند و 
چون به آب پاک تن را غسللل دهند و 
غبار و حدث را از خود ذایل کنند باطن 
را بلله آب تجرید و تفرید غسللل دهند 
و غبار اغیار رابه آن غسللل ازبین ببرند 
وچون ظاهرا)ازار و رداء(پوشللند باطنا 
ازار شللوق بر میان جان بندنللد و رداء 
عشللق بر دوش سللر اندازند و به ظاهر 
چللون محظورات را بر خود حرام کنند 
به نیت احرام باطن هرچه جز مطلوب و 
محبوب حقیقی اسللت همه را برخود 

حرام گردانند. 

و  روحانیلون  گردهمایلی 
معینه هلای کاروان های اهل 

سنت
زملان: پنللج شللنبه 92/7/18 
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اطالعيه

ویژه
اهل سنت

معـارف و اسـرار حـج و عـمره
    مالجمال خسرو کردی

1- فتح مکه در چه سالی اتفاق افتاد؟
الف( سال هشتم   ب( سال دهم   ج( سال ششم   د( سال هفتم

2- جمع بین دو نماز .............................
الف( در منی جایز اسللت    ب( در عرفات جایز است   ج( در مشعرالحرام جایز 

است   د( ب و ج 
3- در حج افراد زمان تحلل چه روزی می باشد؟

الف( روز دهم ذی الحجه   ب( روز عید    ج( روز دوازدهم ذی الحجه
   د( الف و ب

یادآوري: نوشتن نام و شماره كاروان الزامی است.
عاقه مندان به شللركت در این مسللابقه پاسللخ هاي صحیح خود را با پیام كوتاه 
)sms  (حداکثر تا روز شللنبه  مورخ  92/07/20 به شللماره 0537288469 ارسال 

نمایند. 
مدیریللت اهل سللنت بعثه مقام معظم رهبري به قید قرعلله جوایزی را به برندگان 
مسللابقه اهدا خواهد کرد. ضمنللًا جوایز برندگان  برای اهللداء در اختیار روحانیون 

کاروان های مربوطه قرار می گیرد.

مسابقه فرهنگی 3


