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نشریه خبری . تحلیلی بعثه مقام معظم رهبری

جهات معنوی حج بسیار است مهم آن است که حاجي بداند 
که کجا می رود ودعوت چه کسی را اجابت می کند میهمان 

کیست و آداب اين میهمانی چیست . و بد اند هر خودخواهی 
و خود بینی با خداخواهی مخالف است و با هجرت الی اهلل 

مباين و موجب نقض معنويت حج است.

آیت اهلل محمدی ری شهری نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج 
ایراني از دفتر مدیریت اهل سنت مستقر در ساختمان قصر الدخیل دیدار کردند.

در این دیدار معظم له بر آشنایی زایران اهل سنت با مناسک مذهب خود تأکید کردند و از اعضای 
شورای افتاء اهل سنت خواستند که به صورت تلفنی هم پاسخگوی نیازهای فقهی روحانیون کاروانها 
و زایران اهل سنت باشند. همچنین ایشان بر تدوین مناسک مقارن حج بر اساس مذاهب اسالمی و 
نیز تهیه مناسکی مختصر بر اساس فقه شافعی و حنفی برای نصب بر روی تلفن همراه زایران اهل 
سنت ایران تاکید کردند. معاون آموزش و پژوهش و نیز معاون برنامه ریزی و ارزشیابی بعثه در این 

دیدار حضور داشتند. 
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دیدار آیت اهلل ری شهری 
از مدیریت اهل سنت امام رضا 

به روایت اهل سنت

حجه االسللالم والمسلمین عطاران طوسي : مدیریت اهل 
سللنت در سال هاي اخیر براي ارتقاء سطح علمي روحانیون 
و نیز آشنایي بیشتر زائران اهل سنت با مناسک و اماکن مکه 
و مدینه کوشللش هاي قابل توجه و گسللترده اي انجام داده 
است . مدیر محترم اهل سنت در مصاحبه اي صمیمي این 

فعالیت ها را تشریح کرده است.

مديريت  اهل سنت بعثه در مصاحبه اختصاصي با نشريه زائر اهل سنت  : 
زائران عزيز  فضاي معنوي حضور در جوار مرقد مطهر 

پيامبر گرامي اسالم را مغتنم شمارند

ادامه در صفحه آخر

استقرار شورای افتاء اهل سنت در بعثه مقام معظم رهبری   

دانش  و  درخشان  شخصیت 
رضا)ع(   حقیقتی  امام  بی مانند 
است که ارباب فرقه ها و دانشمندان 
اسالمی را به ستایش و مدح آن 
این  می دهد.در  سوق  حضرت 
میان نوع نگاه عالمان اهل سنت، 
کتاب  است،  درنگ  و  توجه   قابل 
سنت  اهل  روایت  به  رضا  امام   "
می کوشد  که  است  پژوهشی   "
ابعاد گوناگون حیات نورانی »امام 
رضا)ع( به روایت اهل سنت« را در 

هفت دفتر ترسیم کند.
مسعودی مدیر علمي انتشارات 
چون  مباحثی  بررسی  ما  دلیل 
و  «کرامت«   ، »والیتعهدی» 
اثر  این  بخش های  از  را  »زیارت« 
برشمرد و بیان داشت: این نوشتار با 
رویکردی توصیفی ل تحلیلی و تکیه 
بر اطالعات 200 کتاب از منابع اهل 
سنت تدوین شده است؛ به گونه ای که 
می توان از آن به عنوان گام جدیدی 
در عرصه شناخت جامع زندگی امام 

رضا یاد کرد. 
منابع  وی خاطرنشان کرد: در 
درباره  فراوانی  کتاب های  شیعه 
زندگی اجتماعی،  علمی،  تاریخی  و 
معرفتی امام رضا )ع( نگاشته شده، 
اما اهمیت این کتاب به این است 
که این مطالب از منابع اهل سنت 

استخراج شده است. 

 شوراي افتاء اهل سنت با حضور عالمان شافعی و حنفی همه روزه از ساعت  9 تا 12 صبح  وبعد از ظهرهااز ساعت16:30 تا 17:30در بعثه مقام معظم رهبري
) قصر الدخيل(- طبقه يك -اتاق 111،  مستقر و جوابگوي سئواالت شرعي به صورت حضوري وتلفني  مي باشند

شماره تماس شوراي افتاء:  8390708 - داخلي 111   و  شماره تماس اعضاي شوراي افتاءبه اين شرح است:
جناب آقاي   مولوي  اسحاق مدني رئیس شوراي افتاء )حنفي(:                                    0551381334  
جناب آقاي مولوي شیخ عبدالكریم محمدي)شافعي(:                                                       0551381370
جناب آقاي ماموستا محمد تقي مسعودي)شافعي(:                                                             0551381572
 جناب   آقاي   مولوي نذیر   احمد  سالمي)حنفي(:                                                            0551373961

مقاله

رسول اعظم پیام آور 
عشق و محبت

صفحه 6

گردهمايی 
»شکوه حضور« 

با شرکت کاروانهای 
اهل سنت 

برگزار مي شود
اینک که خیل عاشقان 
و شیفتگان زیارت حرم 

نبوی)ص( از سراسر جهان 
برای حضور در حرم امن 
الهی عازم سرزمین وحی 

هستند تا در مراسم با شکوه 
و معنوی حج ابراهیمی، لباس 
تشخص را از تن بدر کنند و 
لباس یکرنگی و وحدت را بر 
قامت ایمانی خویش بپوشند 
، جلوه ای از این حضور را در 

گردهمایی زائران و طائفان 
بیت اهلل با نام » شکوه حضور« 

و با شرکت پر شور منتخبان 
کاروان های اهل سنت از 

سراسر ایران اسالمی به نمایش 
مي گذاریم. این همایش با 

حضور نماینده ولی فقیه 
حضرت آیت اهلل محمدی 

ری شهری دام عزه العالی روز 
چهارشنبه 88/8/20 ساعت 

8/5 در محل سالن اجتماعات 
بعثه مقام معظم رهبری برگزار 

خواهد شد.

خبر

شهیدین در تعامل نزدیك 
با عالمان اهل سنت بودند

صفحه2

صفحه3

شماره اول

ویژه اهل سنت
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محبت اهل بیت از نگاه اهل سنت
» خداونللد در قللرآن کریم مي فرمایللد : اي اهل 
بیت پیامبللر ما اراده کرده ایم هرگونلله پلیدي را از 

شما دور کنیم «
انم�ا يري�د اهلل ليذهب عنك�م الرجس اهل 

البيت و يطهركم تطهيرا  )سوره احزاب(
یا اهل بیت رسول اهلل حبکم 

  فرض من اهلل في القرآن انزله
کفا  کم من عظیم القدر انکم

    من لم یصل علیکم ال صاله له
اي اهل بیت پیامبر محبت شما فرض است از سوي 
خداوند در قرآني که نازل کرده اسللت، کافي است براي 
شما این بزرگ رتبه اي است در شأن شما که هر کس 

در نمازش بر شما درود نفرستد نمازش قبول نیست
» ديوان شافعي ص 72 چاپ بيروت 1391 ه ق «

تکریم و محبت اهل بیت گرامي پیامبر عظیم الشأن 
خدا حضرت محمدمصطفي)ص( در میان پیروان مذاهب اربعه اهل 
سنت بعد از توحید قرار دارد و مرتبه این تجلیل به حدي است 
که براي رسیدن به فیض شفاعت اوالد  این خاندان مطهر راکه 
لقب سادات گرفته اند نیز جهت شفاعت مورد توسل قرارمي دهند 
به عقیده اینجانب ائمه اربعه در این مورد نظر یکساني دارند و هیچ 
تفاوتي نمي بینم، اما امام محمد شافعي )رضي اهلل عنه( بیشتر در 

این مورد نسبت به شرایط زمان صحبت کرده اند
چنانچه احکام صادره ایشان در مورد بزرگداشت علویان یعني 
نسللل امیرالمومنین حیدر کرار در دیوان ایشان موج مي زند تا 
جائیکه مي فرماید اگر دوستي آل علي و خود علي )ع( دلیلي بر 
رافضي بودن من خواهد بود جن و انس گواهي بدهند که رافضي ام  
-  امام محد غزالي که جانشین بالفصل آراء و عقاید امام شافعي 
است در احیاءالعلوم الدین جلد عبادات در فضیلت ) صلوات ( مي 
نویسند که از اصحاب بزرگوار حضرت، از ایشان سئوال کردند که 
صلوات بر شللما چگونه باشد حضرت )ص( فرمودند ابتر نباشد. 
سئوال شد ابتر چگونه است فرمود یعني اینکه ناقص نباشد حتماً 

بعد از صلوات بر من آل من را هم ذکر کنید .
اکثر مفسرین مثل جاراهلل محمودبن عمر زمخشري صاحب 
تفسیر )کشللاف( و ابوالفضل رشیدالدین میبدي صاحب کشف 
االسرار و عده االبرار و امام فخرالدین رازي صاحب تفسیر الکبیر 
و شیخ اسمعیل حقي صاحب روح البیان و سید محمود آلوسي 
صاحللب کتاب روح المعاني رضللوان اهلل علیهم در کتاب خود به 
کرات از تکریم اهل بیت صحبت کرده اند از عامر بن سعد بن ابي 
وقاص از قول پدرش نقل است هنگامي که پیامبر اکرم علي را در 
غزوه اي جانشین خود در مدینه کرد علي گفت یا رسول اهلل  مرا با 
زن و کودکان گذاشتي که همراه تو نیایم- پیامبر فرمود آیا راضي 
نیستي که تو نسبت به من  به منزله هارون باشي براي موسي، جز 
آنکه نبوت بعد از من نیست و نیز در روز خیبر فرمودند بیرق را به 

دسللت کسي خواهم داد که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و 
رسول نیز او را دوست دارند و ما منتظر بودیم که بیرق را به دست 
کدامیللک از ما مي دهد فرمودند علي را به نزد من بیاورید علي 
آمد و به درد چشم مبتال بود که پیامبر بزرگوار آب دهان مبارك 
بر چشم او مالید في الحال شفا یافت و بیرق را به دست وي داد و 
قلعه خیبر را بگشاد و پیروز شد و نیز در  بزرگداشت این خاندان 
آیه مباهله کافي است.این مطالب به استناد : اسدالغابه صفحه106 
به نقل ازصحیح بخاري صفحه 24 و مسند  احمدصفحات 179 تا 
177 و صحیح ترمذي صفحه 45 تقدیم شد ترمذي در صحیح 
خویللش از قللول برآء روایت مي کند که پیغمبر )ص( حسللن و 
حسین را بدید و فرمود » خدایا من این دو را دوست دارم تو هم 
دوستشان بدار « و همه بزرگان اهل سنت متفق اند که » حسنین 

سید شباب و جوانان اهل بهشت  اند «
در صحیح ترمذي ج 5 – حدیث و صفحه 674 آمده است :

ابن  عمر رضي اهلل عنها « گفت : حضرت رسللول اهلل )ص( در 
میان اصحاب خویش اخوت و برادري برقرار کرد علي )ع( در آن 
لحظه نبود بعداً آمدند و عرض کرد یا رسول اهلل بین همه اصحاب 
بیعللت برادري ایجاد فرمودي و من مانللدم و بین من و دیگري 
بللرادري ندادي ؟ « حضرت پیامبر )ص( فرمللود » تو در دنیا و 
آخرت برادر مني « این سند در کتاب المستدرك للحاکم ومناقب 

ابن مغازلي ص 37 نیز موجود است .
در کتاب االستیعاب في هامش االصابه ج 3 صفحه 37 و در 

کتاب الصواعق المحرقه ص 128 آمده است .
که رسول اهلل )ص( فرمودند : هر کس علي را دوست دارد مرا 
دوسللت میدارد و هرکس کینه علي دارد با من کینه دارد و هر 
کس علي را آزار دهد مرا آزاري دهد و هر کس مرا بیازارد خداي  
را آزار داده است.در الطبقات الکبري » صفحه 158 و در الصواعق 

ص 153 آمده است :
ابن سعد از علي علیه السالم روایت مي کند :

پیامبر )ص( به من خبر داد که نخستین کساني که 
داخل بهشت مي شوند منم و فاطمه و حسن و حسین 
عللرض کردم یا رسللول اهلل پس دوسللتداران ما چي ؟ 
فرمودند پشت سر شما آنها هم داخل جنت مي شوند .

به راستي اگر دالیل و مستندات را ذکر کنم مثنوي 
هفتاد من کاغذ شود  اما شمه اي از تراوشات ادیبان کرد 
اهل سنت که در مناقب اهل بیت سروده اند تقدیم مي 
کنم شیخ رضا کرد شافعي مذهب ازمشایخ طریق مبارك 

قادریه مي گوید :
الفت از عشق حسین است  و سرت بر گردن است

عشقبازي سر به میدان وفا افکندن است
گر هواخواه حسیني ترك سرکن چون حسین

شرط این میدان به خون خویش بازي کردن است
از حریم کعبه کمتر نیست دشت کربال

صد شرف دارد بر آن وادي که گویند ایمن است
زهره زهرا نگین خاتم پیغمبر است

نایب پاك جناب حیدر خیبر کن است
سني ام سني ولیکن حب آل مصطفي
دین و آئین من و آبا و اجداد من است

و نیز مستوره اردالن از عارفه هاي بزرگ کردستاني اهل سنت 
در دیوان اش براي حضرت فاطمه زهرا )س( چنین اثري دارد

در دل خیال توست به هر سو که بگذرم
در دیده نقش توست به هر کس که بنگرم

فخر زمین، خدیوه دین بضعه الرسول
من سالک طریق یقین، اوست رهبرم

» مستوره م « تن به عالم شاهي نمي دهم
زیرا کمینه کنیز بتول پیمبرم

و نیز در پایان قطعه اي براي پنج تن و اهل بیت از برادر شافعي 
مذهب خود مي آورم یعني حاج شللاهرخ اورامي که در کتاب » 

شعاع مهر حسین )ع( « آنرا نوشته است :
یاس پاك و پاك طینت فاطمه

در دل موال ز زهرا زمزمه
شرح این غصه ندارد خاتمه

شد حسن مسموم و قرباني حسین )ع(
آنکه خوانده مصطفایش نور عین

آینه گردان فرزندان بتول
شد علي صبح و خور رخشان بتول
» هل اتي « موال همه قرآن بتول

شد حسن آیات و معنایش حسین
آنکه خوانده مصطفایش نور عین

*معاون استاندار كردستان
 ) ازميهمانان بعثه مقام معظم رهبري  (

همایش "برادری و وحدت شیعه و سنی" از سوی رایزنی 
فرهنگی ایران در اندونزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سمینار که جمعی از 
اساتید، دانشجویان و شخصیتهای مذهبی حضور داشتند، 
دکتر عمر شهاب از علمای برجسته اهل سنت و عضو هیئت 
رئیسه مجلس العلماء اندونزی و حجت االسالم ابراهیمی از 
ایران پیرامون مشترکات شیعه و سنی، سیره وسنت بزرگان 

و ائمه مذاهب اسالمی در همگرایی و وحدت اسالمی میان 
فرق اسللالمی و ضرورتهای مربوط بلله همگرایی وهمدلی 
مسلللمانان در دنیای معاصر با توجه به چالشها و بحرانهای 
موجود در برخی جوامع اسالمی سخنرانی نموده و بر لزوم 
هشیاری در برابر اقدامات تحریک کننده برخی عناصر ناآگاه 
در ایجللاد و تشللدید اختالفات مذهبللی در اندونزی تاکید 

کردند.

دکتر عمر شهاب در  سخنانش بالندگی و رشد فرهنگ 
وتمدن اسالمی به ویژه علوم عقلی و فقه اسالمی را محصول 
هم اندیشی و دادوستد فکری و فرهنگی میان علماء مذاهب 
و پرهیز از تنگ نظری های ناشی از تعصبات خشک مذهبی 
دانست و با اشاره به تنوع گستره قومی و مذهبی در اندونزی، 
ایجاد و تشللدید اختالفات مذهبی در این کشور را مغایر با 

مصالح و منافع اندونزی خواند.

همايش "برادری  و  وحدت شيعه و سنی" برگزار شد

ارسالن ازهاري* شافعي مذهب

مقاله
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وظايف مسلمانان نسبت به پيامبر
     ایمان به رسللول اکرم)ص( از مقدمات 
سیر به سوی خداوند متعال است. و این جز 
بلله اطاعت از اوامللر و نواهی نبی مکرم )ص( 
محقق نمی شللود. ایمان باید علمی و عملی 
باشللد. و این می طلبد که مؤمن نسللبت به 
رسللول مکرم)ص( محبت داشته باشد. او  را 
عزیز بدارد و احترامش کند و دینش را یاری 

داده و آن را در بین مردم، منتشر نماید.
تقّرب الی اهلل، بدون محبت رسللول)ص( 
نیست و محبت در زمان حیات رسول، میل 
و رغبللت در رؤیللت محبللوب و هم صحبت 
شدن و مأنوس شدن با او است و بعد از وفات 
رسول)ص(، ارتباط روحی از طریق ذکر و یاد 
او و تالش در انجام اوامر و  ترك نواهی پیامبر 

مّیسر خواهد بود.
ُسوَل  َِّذيَن يَتَِّبُعوَن الرَّ      خدای متعال ميفرمايد:» ال
َِّذي يَِجُدونَُه َمْكُتوباً ِعْنَدُهْم ِفي التَّْوراِة  النَِّبيَّ األُمِّ�يَّ ال
َواإلِْنِْجيِل يَأُْمُرُهْم بِالَْمْعُروِف َويَْنهاُهْم َعِن الُْمْنَكِر َويُِحلُّ 
يِّب�اِت َويَُحرُِّم َعَلْيِهُم الَْخبائِ�ثَ َويََضُع َعْنُهْم  لَُهُم الطَّ
َِّذيَن آَمُنوا بِِه  َِّتي كانَ�تْ َعَلْيِهْم َفال إِْصَرُهْم َواألَْغالَل ال
وَر الَّ�ِذي أُنِْزَل َمَعُه أُولِئَك  ُروُه َونََصُروُه َواتََّبُعوا النُّ َوَع�زَّ
ُهُم الُْمْفِلُحوَن؛  همانان که از این فرسللتاده، پیامبر درس 
نخوانده- که ]نام [ او را نزد خود، در تورات و انجیل نوشللته 
می یابند- پیروی می کنند ]همان پیامبری که [ آنان را به کار 
پسندیده فرمان می دهد، و از کار ناپسند باز می دارد، و برای 
آنان چیزهای پاکیزه را حالل و چیزهای ناپاك را بر ایشللان 
حللرام می گردانللد، و از ]دوش [ آنان قید و بندهایی را که بر 
ایشان بوده است برمی دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند 
و بزرگش داشللتند و یاریش کردند و نللوری را که با او نازل 
شده است پیروی کردند، آنان همان رستگارانند.«     در این 
آیه خداوند، مؤمنان پیرو رسول اکرم)ص( را رستگار و نجات 
یافته ذکر میکند. کسانی که پیامبر را باور داشته، فرستاده 
خداوند را بزرگ بشمارند و او را یاری دهند.     ارکان ایمان 
و اسللالم در بین همه مؤمنان مشترك است؛ زیرا همة آنان 
خدای یکتا را عبادت میکنند و پیرو قرآن هسللتند، همه به 
رسالت رسول گرامی اسالم)ص( ایمان دارند و به سوی یک 
قبله نماز میگزارند و رسیدن به حقیقت جز از طریق اسالم 
ممکن نیسللت: » اّن الدین عنداهلل االسالم«.   بدون تردید 
ایمان نجات دهنده مشروط به محبت نبی اکرم)ص( است. 
محبت، دوسللت داشتن پیامبر و پیروی از رسول اکرم)ص( 
و بزرگداشللت او و احیای سنت نبوی و صلوات بر او و بیان 
اخالق نیکو و کیفیت دعوت و جلب قلب های مردم و بیان 

حاالت و اوصاف کریمه آن حضرت است. 
اخالق كريمانة پيامبر

     خللدای  تبارك و تعالی مللی فرماید: » و انك لعلی 
خلق عظيم؛ ای پیامبر همانا تو بر پایه اخالقی بزرگ استوار 
هسللتی.« از اخالق او سخن می گوییم تا بیشتر و بهتر او را 
بشناسللیم و بدانیم رمز عظمت و مقللام واالی او چه بوده و 
چگونه شایستگی آن مقام عظیم را یافته است. او مسئوولیت 
مهمی بر عهده دارد و باید در بزرگراه رسالت خود را به حساب 

نیاورد و برای ابالغ پیام های مقدس الهی خویشتن را فراموش 
کند، هر جا که حساب خود و دیگری به میان آید، برای خدا 
به دیگری رسیدگی نماید و به خویش نیاندیشد، و این از هر 
کس ساخته نیست. او ثابت کرد که در مسیر حق می توان به 
بزرگی رسید و به هدف دست یافت. پیامبر با نهاد پاك و قلب 
سلیم خویش یک تنه وارد میدان تبلیغ شد و پاکانی تربیت 

کرد که مانندشان در تاریخ کمیاب، بلکه نایابند.
     آری مربی تا خود، مهَّذب نباشد، نمی تواند دیگران را 
تهذیب نماید و تا هنگامی که به مکارم اخالق آراسته نباشد، 
نمیتواند دیگران را به صفات عالی آشنا سازد. او واجد تمامی 
صفات انسان کامل بود و تمامی نشانههای شرافت و فضیلت 
آدمی در او مشللاهده میشد. او به تمام معنی بزرگ بود و با 
هملله وجودش درس اخالق به بشللر آموخت. کالم خدا در 
قرآن کریم بزرگترین مدالی است که تا ابد بر سینه پر صفای 
او می درخشد و او را از همه مخلوقات و ویژگان درگاه خداوند 
امتیاز می بخشللد. » و انک لعلللی خلق عظیم«. آن هنگام 
کلله پیامبر دم از بعثت خویللش زد، حکمت بعثت را نیز با 
آوازی بلند به گوش جهانیان رساند: » انی بعثت التمم مکارم 
االخالق؛ من بر انگیخته شدم تا اخالق نیک را در میان مردم 
تکمیل کنم.پس همگان فهمیدند که او مأموریت دارد باعلم 

و عمل، معلم و مکمل اخالق بشر گردد. 
عفو وبخشش

     بخشش و گذشت پیامبر)ص( نمونه بارزی از اخالق 
واالی اوسللت که در آیات و روایللات مورد توجه قرار گرفته 
اسللت. قرآن کریم میفرماید: » ُخِذ الَْعْف�َو َو أُْمْر بِالُْعْرِف َو 
أَْع�ِرْض َعِن الْجاِهليَن  ؛ )به هر حللال( با آنها مدارا کن و 
عذرشان را بپذیر، و به نیکی ها دعوت نما، و از جاهالن روی 

بگردان )و با آنان ستیزه مکن(!«
بللا وجود اینکلله در جنگ احد دندانهللای آن حضرت را 
شکسللتند و صورت او را مجللروح کردند؛ اصحاب که از این 
واقعه بسیار ناراحت شده بودند از پیامبر تقاضا کردند بر آن 
قوم نفرین فرستد.. پیامبر در جواب آنان فرمود:» خداوند مرا 
مبعوث نکرد تا کسی را لعنت و نفرین کنم، بلکه برانگیخته 
شدم تا برای مردم دعای خیر نمایم و نسبت به آنان مهربان 
باشم.« سللپس به جای آنکه در حق آنان نفرین کند، برای 
آنها دعا کرد و گفت:» اللهم اهد قومی فانهم اليعلمون؛ 

پروردگارا قوم مرا هدایت کن، چه آنان نادان اند.«

رئوف ومهربان
     انس بن مالک می گوید: من در خدمت 
پیامبللر اکرم بودم آن حضللرت لباس به تن 
داشللت که حاشللیه اش زبر بود. عربی بادیه 
نشین از راه رسید و از پیامبر تقاضای کمک 
کرد ولللی به این صورت که نخسللت لباس 
پیامبر را به شدت کشید، طوری که بر گردن 
آن حضرت اثللر گذارد، و سللپس گفت: ای 
محمد دو شتر مرا از مال خدا که نزد توست، 
بار کن کلله اگر چنین کنی از مال خودت یا 
پدرت چیزی به من نداده ای. پیامبر)ص( ابتدا 
سللکوت اختیار کرد، سپس فرمود: مال، مال 
خداسللت و من بنده خدایم. ای مرد در برابر 
رفتار خشنی که با من نمودی معامله به مثل 
خواهد شد؟ آن شخص گفت: نه! پیامبر)ص( 
فرمللود: به چه علت؟ آن مرد گفت: زیللرا تو بدی را با بدی 
پاداش نمی دهی. پیامبر شاد گردید و دستور داد بر یک شتر 
او جو و بر شتر دیگر خرما بار کردند و او را راضی و خشنود 
روانلله نمود.     دایرة رحمت و عطوفت پیامبر اعظم)ص( به 
اندازه ای وسللیع بود که حتی پرندگان را شللکار نمی کرد، 
با هملله موجودات مهربان بود دربارة کللودکان میفرمود: » 
کللودکان گلهای خوشللبوی خداوندند.« آنللان را در دامن 
خویش می نشاندند و می بوسیدند. و می فرمود:» هر درختی 
میوه ای دارد و میوه دل فرزند است.« چون صبح می شد بر 
سِر فرزندان و نوههایش دست مهر میکشید. بوی فرزند را از 
بوهای بهشللت می دانست و می فرمود: » فرزندانتان را زیاد 
ببوسید.« احترام به بزرگتر و رحم کردن به کوچکتر سفارش 
اکید پیامبر رحمت)ص( اسللت. در حدیثی از حضرت نقل 
شده است:»مهرورزی و نوازش یتیم و خوراندن غذا به او دل 

را نرم میکند و حاجت را برآورده می سازد.« 
همچنین فرمود:» محبوب ترین خانه های شما در نظر 
خداوند، خانه ای است که در آن به یتیمی احترام شود«. در 
روایت دیگری می فرماید:» در بهشللت خانه ای به نام خانه 
شللادمانی وجود دارد که تنها و تنها، کسی به این خانه وارد 

میشود که یتیماِن دین باور را شاد سازد«.
نمونه هایی از این قبیل موارد که از اخالق کریمانه پیامبر 

)ص( حکایت میکند، فراوان است.
مقام پيامبر

      مقللام پیامبللر خدا آنقدر رفیع اسللت که حتی بعد 
از وفات آن حضرت، باید برای شرفیابی به حضور شریفش، 
غسللل نموده و با استعمال بوی خوش و پوشیدن بهترین 
جامه ها با تواضع و از سللِر تعظیم در روضة مطهرة رسللول 
اهلل)ص( حضور یافت؛ زیرا آن حضرت فرموده اسللت: » من 
زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی؛ هرکس پس از وفاتم 
مرا زیارت کند، گویا در زمان حیات، مرا زیارت کرده است.«از 
جود و کرم و شجاعت و حیا و چشم پوشی و خوش رفتاری 
بللا مردم و صله رحم و عدالت و امانت و راسللتگویی، وقار و 
عفت، فصاحت و بالغت، نظافت و پاکیزگی، زهد و عبادت و 
دیگر صفات نیکوی نبی رحمت، هر چه بگوییم حق مطلب 

را نمیتوان ادا کرد. 
خدایا چنان کن سر انجام کار                 توخشنود باشی و ما رستگار

رسول اعظم)ص(؛ پیام آور عشق و محّبت
حضرت محّمد)ص(، نمونة عقل و كمال، سرچشمه حكمت و جالل، مظهر دانش، اسوة شجاعت و پرهيزكاری، انسان كامل و برخوردار از همه مقام ها و ارزش های بلند 

انسانی است. در هيچ يك از رفتارهايش ، نشانی از ضعف و ناپسندی، پراكندگی و تناقض نمی توان يافت.او انسانی معصوم و مصون از خطا و مبّرا از لغزش و افضل مخلوقات 
جهان هستی است. از اين رو، خداوند متعال، پيامبر رحمت را به عنوان الگوی بنی آدم، در طول همه قرنها معرفی كرده و اطاعت از او را حتی در كوچك ترين كارها امری 

ِ أُْسَوٌة َحَسَنٌة ؛ برای شما در رسول خدا )ص( نمونه و سرمشق نيكويی برای پيروی است.  شايسته شمرده است.»لََقْد كاَن لَُكْم في  َرُسوِل اهللَّ

حاج آخوند احمد قره مشك غراوی-حنفی مذهب
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لطفا برای آشنايی بيشتر عالقه مندان  نشريه زائر 
و خصوصا زائران عزيز اهل س�نت از فعاليت ها و برنامه 

های اين مديريت بگوييد. 
بسللم اهلل الرحمن الرحیم ضمن تشللکر بحمداهلل با عنایت 
خداوند متعال تا کنون این مدیریت توانسته بر اساس سیاست 
هللای کالن نظام و رهنمودهای رهبللر معظم انقالب و با بهره 
گیری ازنظرات و عنایت نماینده محترم ایشان حضرت آیت اهلل 
ری شهری هر ساله برنامه ها و تمهیداتی را که مورد نظر بوده 
به اجرا گللذارد. این فعالیت ها عمدتا در دو بخش صورت می 

پذیرد: فعالیت های قبل از موسم و برنامه های موسم
لطفا اگرممكن است جزئيات بيشتری را از برنامه 

ها و زمينه سازی هايی كه انجام پذيرفته بفرماييد.
اهم فعالیتهای قبل از موسللم مشتمل بر چند بخش است  
که این فعالیت ها در گسللتره های مختلف و متنوعی  اسللت 
و تللا کنون بیش از دو هزار نفر از روحانیون اهل سللنت براي 
همراهي با زائرین جذب و گزینش شده اند، همچنین استمرار 
آموزش ها، ارزیابی آموزشی، تولید و نشر، همایشها و جلسات از 
دیگر فعالیت هاي ما مي باشللد که بخشی از فعالیت های انجام 

شده به طور فهرست وار،بدین قرار است:
ل جذب و گزینش روحانیون محترم کاروانها با برگزاری آزمون 

و مصاحبه بر اساس فقه مذاهب اسالمي در هر استان
ل تدویللن و اجرای دوره های آموزشللی بللرای 350 نفر از 
روحانیون، معین و معینه ها در چند اسللتان کشللور در سال 

جاري
ل برنامه هللای آموزش کاربردی در غالللب عمره کارآموزی 

ساالنه 50 نفر.
ل آموزش مکاتبه ای

ل  برگزاری همایش سراسری روحانیون، معین و معینه های 
کاروان های اهل سنت  در ایام کنگره عظیم حج
ل  انتخاب روحانیون کاروانها برای عمره و حج

ل  انتخللاب و دعللوت میهمانانی از شللخصیت های علمی، 
فرهنگی و سیاسی اهل سنت کشور برای حج تمتع

ل  اعزام کادر و رابطین محترم کاروانهای عمره و حج

ل  تهیه و توزیع سبد فرهنگی زائران کاروانهای اهل سنت
ل  تهیه و چاپ  مناسللک مذاهب اسللالمي و معرفی اماکن 

مقدسه در غالب سی دی به چند زبان
ل  تهیه و چاپ مناسک حنفی و شافعي

در موسم حج امسال چه برنامه هايي داريد؟ 
هم اکنون برای روحانیون و زائران عزیز اهل سللنت برنامه 
ها و تسهیالت مختلفی که از قبل برنامه ریزی شده ، در حال 

اجراست که اصلی ترین بخش های آن عبارتند از :
برگللزاری دیدار و نشسللت روحانیون، کارگللزاران و زائران 
محترم اهل سللنت با نماینده مقام معظم رهبری حضرت آیت 
اهلل ری شللهری در غالب نشست های اختصاصی و همایش ها 

و بازدید ایشان ازکاروانهای اهل سنت. 
ل  راه انللدازی شللورای افتللاء کلله صبح  و بعللد از ظهر در 
دفتر مدیریت اهل سللنت واقع در ساختمان بعثه پاسخ گوی 

مراجعین عزیز می باشند.
ل  برگزای جلسات علمی صبح گاهی با مشارکت میهمانان 

و کادر مدیریت
ل  برگزاری سلله گردهمایللی و همایش زائللران کاروانها در 

مدینه )قبل و بعد( و مکه مکرمه
ل  گردهمایی روحانیون ، معین و معینه های کاروانهای اهل 

سنت درمکه مکرمه
ل  برگزاری جلسللات فرهنگی ، دیدار و نشسللت با زائران و 

برگزاری سخنرانی توسط میهمانان و نمایندگان مدیریت اهل 
سنت ) در دو مرحله(

ل  سرکشی و رسیدگی و بررسی مشکالت زائران اهل سنت 
و اقدام برای حل آن) در سلله مرحله در طول موسللم- مدینه 

-مکه – مدینه(
ل  بررسللی و ارزیابی روحانیون، معین و معینه ها و مدیران 

کاروانهای اهل سنت) مکه و مدینه(
ل  برگزاری سه نوبت دوره ویژه زیارت اماکن مقدسه )مکه و 

مدینه( برای روحانیون کاروان ها و میهمانان مدیریت
ل  اعطای سیم کارت به تمامی روحانیون، معین و معینه ها 
و میهمامان اهل سنت برای سهولت ارتباط و دسترسی آسان

ل  ارائه تسللهیالت اقامتللی ویژه برای زائران اهل سللنت با 
انتخاب هتل های نزدیک حرم در مکه و مدینه

ل  ارائه جدول برنامه آموزشی مناسب زائران برای کاروانها
ل  برگزاری نشست علمی برای فرهیختگان کاروان های اهل سنت

ل  بررسللی و ارزیابی برنامه های فرهنگی، آموزشی، اجرایی 
و خدماتي به کاروانهای اهل سللنت با ارائه فرم و نظرسللنجی 

از کاروانها.
ل  تهیلله و ارائه ویژه نامه نشللریه زائر بللراي کاروان هاي اهل 

سنت
ب�ه عن�وان آخرين پرس�ش ، توصيه و س�فارش 
خاص�ی اگر برای زائران و روحانيون محترم كاروان های 

اهل سنت داريد بفرماييد
ضمن التماس دعا از همه عزیزان ، توجه داشته باشند که از 
این فضای معنوی پیش رو و معنویت این شهر مقدس بیشترین 
بهره را بر گیرند ، زیارت قبر مطهر پیامبرگرامی اسللالم)ص( و 
بزرگان دین، نماز در مسللجد النبی رامغتنم بشمارند و سعی 
کنند ویژگی های اخالقی مورد تأیید پیامبر گرامی اسللالم را 
نسبت به خود و جامعه، لباس عمل بپوشند.زائرین عزیزي که 
داراي سللابقه انجام امور فرهنگي مي باشند مي توانند برنامه 
هاي فرهنگي پیشنهادي خود را به منظور اجرا در کاروان و یا 
حتي براي تمامي کاروان هاي اهل سللنت به روحاني کاروان و 

دفتر مدیریت اهل سنت ارائه نمایند.

نشست اختصاصي 
با حجت االسالم والمسلمين 
عطاران مديريت محترم اهل سنت 
بعثه مفام معظم رهبری

مديريت  اهل سنت بعثه در مصاحبه اختصاصي با نشريه زائر اهل سنت  : 
زائران عزيز  فضاي معنوي حضور در جوار مرقد مطهر 

پيامبر گرامي اسالم را مغتنم شمارند

 
شهیدین در تعامل نزدیك با عالمان اهل سنت بودند

بلله گزارش خبرگللزاري فارس به نقل از روابط عمومي و امللور بین الملل دفتر تبلیغات 
اسالمي حوزه علمیه قم ، حجت االسالم و المسلمین سید حسن رباني بزرگ کردن پاره اي 
از اختالفات میان علماي شیعه و سني توسط بدخواهان اسالم را مورد توجه قرار داد و ابراز 

داشت: این افراد مي کوشند تا علماي مذاهب را از تعامل با یکدیگر بازدارند.
این پژوهشللگر دیني با اشاره به استفاده عالمان شللیعه و سني از محضر یکدیگر بیان 
داشللت: در پرونده شماري از عالمان شیعه و سني آمده که مدت طوالني در محضر درس 
عالمي از فرقه رقیب و مخالف به بهره برداري علمي پرداخته اند.وي افزود: بهره گیري علمي 
عالمان شللیعي از محضر عالمان سني و یا بهره گیري علمي عالمان سني از محضر عالمان 
شیعي در حوزه هاي دیني و علمي امري معمول و رایج بوده است.عضو شوراي عالي مجمع 
التقریب  با بیان اینکه تعامل حدیثي میان مذاهب سني و شیعه از عصر امامان)ع( همواره 
وجود داشته است، خاطرنشان کرد: عرصه دیگري که تعامل علمي ل حدیثي را میان عالمان 
شیعه و اهل سنت نشان مي دهد علم لغت است، زیرا لغت پایه اصلي فهم حدیث و دانش 
فقه الحدیث بر آن استوار است. وي در ادامه به رویکرد شهیدین به تعامل بین شیعه و سني 
اشللاره کرد و اظهار داشت: شللمس الدین محمدمکي معروف به شهید اول براي تحصیل و 

آشنایي با متون علمي و حدیثي اهل سنت، راهي مصر شد و از محضر عالم برجسته اهل 
سللنت، محدث و شارح حدیث عالمه شللمس االئمه کرماني بهره  برد و او براي شهید ثاني 
اجازه نامه نوشللت.رباني در رابطه با رویکرد شهید ثاني به تعامل نیز گفت: زین الدین جبل 
عاملي معروف به شللهید ثاني نیز در 42 سللالگي با آنکه به درجه اجتهاد رسیده و مجتهد 
مسلللم بود، در متون ادبي مصر همچون الفیه ابن مالک و شروح آن، متون تفسیري چون 
تفسللیر بیضاوي و متون حدیثي همچون صحیح بخاري، صحیح مسلللم، شاطبیه و شروح 
آن را از عالمان مصر فرا گرفت.وي اظهار داشللت: شللهید ثاني در مدرسه صالحیه مستقر 
شللد و قرآن را با قرائت گوناگون از علماي آن بالد فرا گرفت و نزد عالم برجسللته حنفي 
شمس الدین طولون، صحیحین را فرا گرفت و از او اجازه روایت صحیحین را دریافت کرد. 
رباني در ادامه به برخي دیگر از تعامالت علماي شللیعه و سني اشاره و تصریح کرد: در 
سللاحت هاي گوناگون میان عالمان شیعه و سللني تعامل علمي بوده است و اگر مي بینیم 
کساني همچون شهید اول و شهید ثاني و یا قاضي نوراهلل شوشتري به فتواي برخي عالمان 
کوتاه نظر به شللهادت رسیده اند، با انگیزه شخصي، حسللدورزي، دنیاخواهي چنان فتواي 

جاهالنه اي از سوي آنان صادر شده است.

گفت و گو


