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نشریه خبری . تحلیلی بعثه مقام معظم رهبری

اگر انشاء اهلل عموم زائران، از هر طايفه و مذهب كه از 
سراسر جهان در آن مكان شريف مجتمع شده اند، 

ندای خداوند را اجابت كنند و با فرياد واحد، ستمگران 
و ظالمان را محكوم نمايند كاخ های ستم 

فرو خواهد ريخت

مولوي نذير احمد سالمي : 
زائران خانه خدا شأن نمایندگي 

نظام جمهوري اسالمي را پاسداري كنند آرزوي بصيرت

با نزديك ش��دن به ماه ذي حجه الحرام و مناس��ك حج و حضور روز افزون كاروانها در 
مكه مكرمه ، ش��واري افتاء اهل س��نت پس از 10 روز فعاليت در مدين��ه منوره براي ادامه 
خدمت رساني علمي و فقهي در محل بعثه مقام معظم رهبري در مكه مكرمه مسقر شدند . 
آقايان مولوي اسحاق مدني )حنفي( ، حاج شيخ عبدالكريم محمدي )شافعي( ، مولوي نذير 
احمد سالمي )حنفي( و ماموستا مال محمد مسعودي )شافعي( اعضاي شوراي افتاءاهل سنت 
هستند كه همه روزه صبحهااز  ساعت 9 تا 12 و بعدازظهرهااز ساعت 4 تا 5/5 در محل بعثه 

پاسخگوي سواالت فقهي روحانيون و زائران عزيز اهل سنت مي باشند . 

با سپری شدن واپسين روزهای 
ذی قع��ده ، ان��دک اندک عطر دل 
انگيز ذی حجه به مش��ام می رسد 
؛ ماه��ی كه ابراهيم خليل)ع( همه 
شيفتگان عاش��ق را از راههای دور 
و نزديك به مناس��ك حج و طواف 
بر گرد بيت اهلل فرا خوانده است تا 
به منافع پر ش��ماري دست يابند. 
و اذن ف�ی الن�اس بالح�ج . . .  
یش�هدوا منافع لهم . . . ) 27 و 

28 سوره حج (
بدون ش��ك عب��ور از اليه های 
ظاهری اعم��ال و توجه و دقت در 
فلسفه و اس��رار مناسك می تواند 
فوايد گسترده ای را نصيب حاجی 
كند و تحولی ژرف در ش��خصيت 

فردی او ايجاد نمايد.
افزون بر اين جنب��ه ، حج دارای 
فوايد گسترده ديگری نيز می باشد 
، كه از آن جمله منفعت سياس��ی و 
اجتماع��ی آن اس��ت ، موضوعی كه 
توجه به آن می تواند به مس��لمانان 
هويت بخشد و يكپارچگی و بيداری ، 
قدرت و توان آنان را به رخ مستكبران 
و دشمنان اسالم بكشد و زمينه پايان 
يافتن سلطه های گوناگون استكبار 
بر جهان اس��الم را فراهم كند از اين 
رو كوشش مستكبران در تهی كردن 
حج از اين ويژگی قابل درک اس��ت 
ولی آنچه مايه تعجب و افسوس است 
همنوايی و همراهی برخی از مدعيان 
تبليغ اسالم با استكبار در اين زمينه 

است.
اص��رار اي��ن مدعي��ان در نفی 
جنبه سياسی حج به ويژه برائت از 
مشركان پديده ای غيرقابل توجيه 
اس��ت.از خداون��د متع��ال در اين 
س��رزمين مقدس بصيرت دينی و 
توجه به فلسفه و اسرار احكام عاليه 

اسالم را برای همگان آرزومنديم.
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آموزه جاودان امام 
خمینی است

صفحه4

ویژه اهل سنت

مولوي نذير احمد سالمي متولد 
1324 شهر سرباز بلوچستان است 
وي داراي تحصي��الت ح��وزوي و 
دانشگاه  اقتصاد  رشته  كارشناسي 
كراچ��ي اس��ت . ايش��ان در حال 
حاض��ر نماينده مجل��س خبرگان 
از اس��تان سيس��تان و  رهب��ري 
بلوچستان ، استاد دانشگاه مذاهب 
اسالمي و حوزه علميه اهل سنت 

زاهدان است .
در ح��ج س��ال ج��اري مولوي 
س��المي عضو ش��وراي افتاء اهل 
س��نت بعثه مقام معظ��م رهبري 
اس��ت. ايش��ان در ي��ك گفتگوي 
صميمي به پرس��ش هاي نش��ريه 

زائر ويژه اهل سنت پاسخ داد.
به عنوان اولين سؤال بفرمائيد 
: در ايام حج ، تأثير مناس��ك حج 
را در ايج��اد ان��س و الف��ت ميان 
مسلمانان جهان را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟

استقرار شوراي افتاء اهل سنت در مكه مكرمه

مسا بقه 
فرهنگي

صفحه4
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فلسفه اعمال حج
مولوی خليل اهلل مرتضایي  � حنفي مذهب از استان خراسان رضوي

مقاله

مسعودی می نويسد : ايرانيان از زمان های دور حج گزارده و برای كعبه احترام قائل بوده و 
به زيارت بيت اهلل می رفته اند آخرين كس از ايرانيان معروف كه پيش از اسالم به حج رفته ، 
ساسان پسر بابك جد اردشير بابكان بوده است. او پس از طواف كعبه ، بر سر چاه زمزم می رفت 
و زمزمه  می كرد . برخی وجه نامگذاری چاه زمزم را به اين نام همين دانسته اند زيرا هم ساسان 

و هم ديگر ايرانيان بر سر چاه مذكور می رفتند و مطالبی را زمزمه می كردند.
يكی از شعرای پيشين گفته است : " ايرانيان روزگار قديم بر سر چاه زمزم زمزمه می كردند " 
يكی از شعرای پس از ظهور اسالم نيز گفته است :" و ما از قديم پيوسته به حج خانه می آمديم 
. و همديگر را در ابطح به حال ايمنی ديدار می كرديم.و ساسان پسر بابك همی راه پيمود تا به 

خانه كهن رسيد. كه از روی دينداری طواف كند و طواف كرد.به نزد چاه اسماعيل كه آبخوران 
را سيراب كند زمزمه كرد". ايرانيان اموال و جواهر و شمشير و طالی بسيار به كعبه هديه می 
كردند . همين ساسان پسر بابك ، دو آهوی طال و جواهر و چند شمشير و طالی فراوان به كعبه 
هديه كرد كه در چاه زمزم مدفون شد.بعضی اين اموال را به جرهمی ها نسبت داده اند ، ليكن 
مسعودی اين انتساب را به جرهمی ها ، به دليل فقر آنها رد كرده است.وقتی نوبت پرده داری به 
عبدالمطلب رسيد ، چاه زمزم كه پر شده بود حفاری كرد و شمشير ها و جواهر مدفون در آن را 

بيرون آورد . آنها همان است كه ساسان به كعبه هديه كرده بود.
مروج الذهب ص 237 به نقل از حج در ادب فارسی

ویژه اهل سنت

حج، فرصت ارزش��مندی است كه از 
آن ميتوان بهره های فراوان برد. شناخت 
آثار و بركات حج و نيز آشنايی با فلسفه 
و حكمت مناس��ك، زمينة اس��تفاده از 
فرصت طاليی حج را فراهم ميسازد. اين 
مقاله به فلس��فة مناسك و آثار و بركات 

دنيايی و آخرتی حج ميپردازد.
اعم��ال حِجِ واجب، عبارت اس��ت از: 
احرام در ميقات، طواف ، سعی بين صفا 
و مروه،وق��وف در عرفات و مش��عر ، ذبح 
گوسفند در روز عيد قربان، رمی جمرات 
و ... . همة مسلمانان به اين اعمال آشنا 
وبا ظواهر اين امور سر و كار دارند، ولی 
در ه��ر ي��ك از آنها فلس��فه و حكمتی 
نهفته است كه غرض از انجام اين اعمال، 
عالوه بر بعد عبادی، فوائد استفاده از آن 
حكمتها است كه متأسفانه زائران خانه 
خ��دا كمتر به اين ام��ور توجه نموده و 

كمتر از اين مدرسه ايمانی بهره می گيرند.
اگر چه نكته اساس��ی و مهم اين اس��ت كه همه عبادات 
صرفا ب��ه منظور انج��ام فرمان خ��دا و ادای حق بندگی و 
سپاسگزاری از نعمت های او صورت می گيرد و الزم نيست 
انسان نتايج و بهره های آن را در زندگی مادی مشاهده كند؛ 
اما در عين حال شناخت فلسفه احكام اسالمی بسيار حائز 
اهميت بوده و باعث تقويت ايمان و انگيزه قوی جهت انجام 
بهتر اعمال خواهد شد.فلس��فه احكام و مناسك حج بسيار 

گسترده و مهم است كه بخشی از آن را ذكر خواهيم كرد:
خداون��د متعال می فرمايد:» َوأَذِّْن ِف�ي النَّاِس بِالَْحجِّ 
یَأْتُوَك ِرجاالً َوَعلی ُكلِّ ضاِمٍر یَأْتِيَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق. 
لَِيْش�َهُدوا َمناِفَع لَُهْم ...1؛ و مردم را به حج فراخوان، تا از 
فاصله های دور به صورت پياده و س��واره به سويت بيايند و 

شاهد منافعی برای خود باشند...« 
علما و انديش��مندان دين، اين سخن خداوند » ليشهدوا 
مناف��ع لهم« را به مناف��ع دينی و دنيايی تعبير و تفس��ير 
نمودهاند، و اين خود دليل بر اين اس��ت كه در حج منافع 
دين��ی و دني��وی فراونی اس��ت و »الم« در آيه كريمه، الم 
تعليل اس��ت و متعلق به ارشاد خداوندی ) و اذن فی الناس 
بالحج و يأتوک رجاال و علی كل ضامر( می باشد يعنی اگر 

در بين مردم برای حج اعالن كنی آنان جهت حصول منافع 
پياده و س��واره خواهند آمد. و لف��ظ منافع در اين آيه نكره 
اس��ت چون منظور از »منافع«، منافع مخصوصی است كه 
فقط به اين عبادت مربوط می ش��ود به طوری كه در ديگر 

عبادات موجود نيست.
اب��ن اب��ی حاتم از عب��داهلل بن عباس در تفس��ير جملة 
»ليش��هدوا منافع لهم« چنين نقل ميكند: مراد از منافع در 
آي��ة فوق الذكر » منافعی در دنيا و منافعی در آخرت« می 
باشد كه منافع آخرت خشنودی خداوند متعال و منافع دنيا 
گوش��ت قربانی و تجارت است و همه مفسران اين آيه را به 

منفعت و بهره گرفتن از بركات حج تفسير نموده اند.
1. یاد آور خاطرات ابراهيم خليل )ع(

مناس��ك حج ب��ه طور كلی ي��ادآور خاط��رات حضرت 
ابراهيم)ع( اس��ت كه با عقيدة راسخ و توكل كامل، از همه 
اس��باب قطع اميد نمود و همس��ر و فرزند خردسالش را در 
بيابان خش��ك مكه به خاطر خدا رها ساخت و سپس كعبه 
را ب��رای عبادت خداوند يگانه بنا نمود و خداوند را عاجزانه 
دع��ا كرد ت��ا آن را مركز توحيد و تجم��ع عالميان گرداند. 
ل��ذا خداوند به ابراهيم فرم��ود: ای ابراهيم ندا كردن از تو و 
رساندن آن  با من و ابراهيم در آن مكان بی آب و علف بی 
آنكه كس��ی صدايش را بشنود به بانگ برخواست و خداوند 

به قدرت كامله خود ندای او را تا قيامت به 
گوش همه كسانی كه خداوند فريضه حج 
را بر آنان مقرر فرموده رس��انيد. از اين رو 
حج وسيلهای است برای زنده كردن سنن 
و معارف ابراهيم خليل و س��اير پيامبران 
برگزي��ده خدا ك��ه در راه خ��دا از هر نوع 
جان فشانی و از خود گذشتگی، تسليم، و 

اطاعت در برابر خدا دريغ نورزيدند.
بنابراين حجاج در انجام هر يك از احكام 
حج با آرمانه��ای ابراهيمی تجديد ميثاق 
می كنند و در حقيقت ش��عار توحيدی و 
عرفان��ی او را زمزمه م��ی كنند كه فرمود: 
»ُقْل إِنَّ َصالتِي َو نُُس�ِكي َو َمْحياَي َو 
ِ َربِّ الْعالَِميَن ال َش�ِریَك لَُه  َمماتِي هلِلَّ
َو بِذلَِك أُِمْرُت َو أَنَا أَوَُّل الُْمْس�ِلِميَن2؛ 
همان��ا نماز و تمام عب��ادات من، زندگی و 
مرگم، همه برای خداوند جهانيان اس��ت 
ش��ريك و همتايی ن��دارد و من به عنوان 
نخستين مسلمان به همين دستور يافتم.« پس بايد جان و 
مال خود را همانند او به بارگاه خدا حاضر سازند و مانند او 
ب��ه ندای الهی لبيك گويند و به گرد كعبه اش طواف كنند 
و در اي��وان حرم پروردگار، هاجرگون��ه بين صفا و مروه در 
جس��تجوی دروازه پذيرش و مقبوليت دعا باشند و بارها به 
جانب ايوان س��لطنتش نگاه كرده به انتظار عنايت و توجه 

كريمانه او دور بزنند و اياب و ذهاب كنند. 
در عرفات نيز در دامن سنگ های سوخته سرود عبوديت 
و عجز و نياز س��ر دهند و با تكرار لبيك بر عمر به باد رفته 
خود حس��رت خورن��د و تباهكاری های خ��ود را اعتراف و 
بر آن احس��اس ندامت و پش��يمانی نمايند. سپس به منی 
بازگش��ته و بر قدمگاه شيطان كه سعی كرد مانع فداكاری 
خليل خدا و فرزندش اسماعيل شود و بر سر راه هر مؤمنی 
قرار ميگيرد، هفت بار س��نگ بزنند و بر او نفرين فرستند. 
آن گاه در پي��روی از خليل خدا و فرزند فداكارش، حيوانی 
را ذبح كرده و با تراش��يدن موی سر خود، عماًل اثبات كنند 
ك��ه حاضرند همه چيز خود را ابراهيم گونه فدای پروردگار 
خويش نمايند. بنابراين حج، يادآور خاطرههای عبرت آموز 
و فراموش نشدنی است كه در نهايت، عشق به خدا ورزيدن 

و از غير او بيزاری جستن را در وجود انسان زنده می كند.

پیشینه حج ایرانیان
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 استان كرمانشاه از مناطقي است كه بخشي از جمعيت آن 
را برادران مسلمان كرد شافعي مذهب تشكيل مي دهند . 

اس��الم ، هم زباني و قرابت فرهنگي عليرغم تفاوت مذهبي 
در اين منطقه هم گرائي ، تعامالت سازنده و بصيرت باال را در 
پي داش��ته و در نتيجه تهديد هاي قومي و ناس��يو ناليستي و 
اختالفات مذهبي را خنثي  و زمينه توسعه همه جانبه استان 
را فراهم كرده است.اگرچه در اوايل انقالب )1358( تالشهاي 
زي��ادي صورت گرفت تا با بهره گيري از مبحث قومي مذهبي 
و طرح برخي مطالبات مشكالت جدي متوجه كشور و استان 
كرمانشاه شود ، اما پيام تاريخي حضرت امام )ره ( در شكستن 
حصر پاوه و پيوس��تن مردم به نظام و پوشيدن لباس خدمت 
در جبه��ه هاي ح��ق ، در دو جبهه فك��ري فرهنگي و جبهه 
هاي نبرد باعث ش��د تا اين تهديدات خنثي و پس از برقراري 
امنيت توس��ط مردم فهيم و مسلمان و تقديم شهداي فراوان 
فص��ل تازه اي در زندگي مردم آغاز و فرصتي مناس��ب جهت 
آباداني منطقه فراهم گردد. اگرچه در اين جا فرصت مقايس��ه 
خدمات نظام به مناطق مذكور با زمان ستم شاهي وجود ندارد 
، اما بايد گفت كه اقدام به مقايس��ه نيز خود نوعي گناه است 
و بهتر اس��ت بگوئيم آنچه ما اكنون شاهد آن هستيم جملگي 
مرهون توجهات نظام جمهوري اس��المي ايران است . اجراي 
زير س��اختهاي توس��عه در بخش راه ، آب ، برق ، گاز طبيعي 
، مخابرات و بهداش��ت و درم��ان و مراكز آموزش عالي و غيره 
و برخورداري كامل بس��ياري از مناطق ش��هري و روس��تايي 
موضوعي اس��ت كه آينده اي روشن را براي مردم اين سامان 

رقم خواهد زد . افزايش توليدات باغي و كشاورزي ، دسترسي 
به ب��ازار ، بهره گيري از وام هاي خود اش��تغالي و بنگاه هاي 
كوچ��ك اقتصادي خصوصاً در دولت نه��م از نكات بارز تحول 

اقتصادي است .
مش��اركت در ايجاد امنيت كه به آن اشاره شد و بكارگيري 
نيروهاي ارزشي با تكيه بر شايسته ساالري پست هاي مديريتي 
شهرس��تانها باعث اميدواري و دلگرمي بيش از پيش گشته به 
شكلي كه قريب به اتفاق مديران مناطق )شيعه و سني( ، ُكرد 
هس��تند . آنچه مي توان بعنوان نتيجه اين نوشتار ارايه كرد ، 
تبديل تهديدات به فرصت ها با محوريت اسالم عزيز است كه 
تا ابد پاس��خگوي نيازهاي قومي ، مذهبي حقوق بشر و غيره 

خواهد بود . انشاء اهلل قدرشناس آن باشيم . 

گفت و گو

اسالم محور امنیت و توسعه

رسوال اهلل )ص( :وفداهلل 
ثالثه:الغازي والحاّج والمعتمر

 پيامبر خدا )ص( : باريافتگان درگاه 
الهی سه گروهند : رزمنده ، حج 

گزار ، و به جا آورنده عمره
سنن النسائی :113/5 ، المسترك 
علی الصحيحين : 1611/608/1
كالهماعن ابی هریره .

عنه )ص(: اللهّم اغفرللحاّج، و لمن 
استغفرله الحاّج 

 پيامبر خدا )ص( : خدايا! حج گزار 
و كسی را كه حج گزار برای او 

آمرزش بطلبد ، بيامرز.
المستدرك علی الصحيحين 
1612/609/1 ، صحيح ابن خزیمه : 
2516/132/4 كالهما عن ابی هریره

مناسك حج 
بر اساس فقه شافعي و حنفي

اهميت حج گزاری

ویژه اهل سنت

ادامه از صفحه اول
بي ترديد همگوني مناسك حج در اغلب موارد ، تأثير به سزايي 
در ايجاد انس و الفت در ميان مس��لمانان دارد، مس��لمانان با نماز 
ه��اي جماعت در مس��جد النبي )ص( و اقتدا ب��ه يك پيش نماز و 
بس��تن صف هاي فش��رده نماز در واقع يك وحدت عملي را تجربه 

مي كنند.
واين امر كه ظاهراً بارزترين مظهر به هم متصل ش��دن جسم ها 

است ، قهراً در نزديك شدن دلها نيز تاثير عميق خواهد گذاشت .
زائران چگونه مي توانند بهره بيش�تر از این سفر معنوي 

ببرند ؟
با بهرمندي از از اخالص نيت ، انديشيدن به عظمت رسول اعظم 
)ص( و پاس��داري از حرمت و قداس��ت مسجد نبوي و پي بردن به 
فلسفه مناسك و انديشيدن درباره ي دليل قداست اين سرزمين و 
مشاهده اماكن مقدسه و رعايت بهتر و بيشتر آداب و اصول اين سفر 

مقدسه و خدمت به زائران خانه خدا . 
ن�گاه زائ�ران خارجي حج ب�ه بنيانگذار فقي�د جمهوري 

اسالمي ایران چيست ؟ 
صحبتي در اين خص��وص با زائران خارجي انجام نگرفته ولي از 
آنجا كه مس��لمانان و بويژه زائران خانه خ��دا به همه رجال دين و 
شخصيت هاي ديني و تاريخ ساز ارزش قائل هستند همين نگاه را 

نسبت به بنيانگذار جمهوري اسالمي نيز دارند . 
چ�ه توصي�ه هایي به هموطنان ك�رد ، بل�وچ و.... در ایام 

موسم حج دارید ؟
توصيه اين است كه سعي كنند ، تا اخالص نيت در خود بوجود 
بياورند ، انگيزه هاي معنوي مناسك را در خود تقويت كنند . اخوت 
و برادري را با س��اير قومميت ه��ا و زائران حفظ كنند ، نمازها را با 
جماع��ت و حتي المقدور در حرمين ) مكه مكرمه و مدينه منوره ( 
بخوانند ودريك س��خن شان و نمايندگي نظام جمهوري اسالمي را 

پاسداري كنند .
با توجه به اينكه بخش��ي از زائران ايراني را هموطنان اهل سنت 
تشكيل مي دهند ، لظفاً در مورد خدمات نظام جمهوري اسالمي به 

جامعه اهل سنت توضيح بفرمائيد . 
نياري به توضيح نيست ، مس��ئولين محترم و دست اندر كاران 
حج و زيارت در خدمت رساني به كليه زائران ايراني بدون تفاوت و 
تبعيض ميان قوميت ها و پيروان مذهب ، نهايت سعي و تالش خود 
را انجام مي دهند . واين امر براي تمام زائران اهل س��نت ملموس 
است .آنچه كه در اين خصوص قابل تقدير است اسكان زائران اهل 
س��نت در نزديكترين نقاط ممكن به حرم نبوي اس��ت . چون اهل 
س��نت نماز با جماعت را واجب دانسته و بخشي از مقتضيات سفر 

مي دانند .   

مولوي نذير احمد سالمي : 
زائران خانه خدا

شأن نمایندگي نظام جمهوري 
اسالمي را پاسداري كنند

نيت :
هر زائر هنگامي كه لباس احرام را مي 
پوشد بايد نيت كند كه احرام عمره تمتع 
را براي خشنودي خداوند بجاي مي آورد 
و بهتر اس��ت نيت را به زبان آورد و طبق 
مناس��ك حنفيه بگويد "اللّهم إنّي أرید 

العمره فيّسرها لي و تقّبلها مّني."
يعني : بارالها من تصميم عمره تمتع 
دارم . ت��و آن را براي من آس��ان گردان و 

از من بپذير.
و يا طبق عبارت شافعيه بگويد:

"نویت العمره و أحرمت بها هلل تعالي"
يعني : نيت كردم عمره تمتع  انجام دهم 
و ب��راي خداوند تبارک و تعالي به آن احرام 

بستم .
تلبيه :

حاجي هنگامي كه لباس احرام پوشيد 
و نيت كرد ، الزم است بگويد : لّبيك اللهّم 
لّبيك ، لّبيك ال ش��ريك لك لّبيك ، اّن 
الحمده والنعمه لك والملك ، ال ش��ريك 

لك.
يعني : من حاضرم ، پروردگارا حاضرم 
، توش��ريك نداري ، من حاض��رم . همه 
ستايش ها و نعمت و پادشاهي مخصوص 

توست ، تو را شريكي نيست.
تذك��ر : تلبيه بعد از بس��تن احرام در 
همه احوال بخصوص هنگام تغيير زمان و 
مكان و حاالت مانند صبح ، شام ، نشستن 
، برخاستن ، خارج شدن از محلي ، داخل 
شدن به مكاني ، وقت مالقات و برخورد با 
افراد ديگر ، هنگام رخصت ، بيدار ش��دن 
از خواب ، وقت س��وار شدن ، پياده شدن 
و در فراز و نش��يب ، سنت است ، جز در 
حال طواف و سعي صفا و مروه ، در اين دو 
حال دعاي ماثوره از حضرت پيامبر )ص( 
را بخوانند ، الزم به توضيح است محرم به 
ح��ج ، تا رمي جمره عقبه كه در روز عيد 
انجام مي گيرد تلبيه مي گويد ولي معتمر 
زماني كه وارد مس��جدالحرام مي شود و 
ش��روع به طواف مي كند ، تلبيه را قطع 

مي نمايد .

نگاهي به استان كرمانشاه
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به گ��زارش خبرگ��زاري فارس ب��ه نقل از 
اداره اخب��ار و رس��انه هاي مجل��س ش��وراي 
اس��المي، تعدادي از روحانيون  اهل س��نت با 
علي الريجاني رئيس مجلس ش��وراي اسالمي 

مالقات كردند.
در اي��ن ديدار الريجان��ي ضمن خوش آمد 
گويي، بيان داش��ت: استراتژي نظام اسالمي بر 
همگرايي مذاهب اسالمي است و اصل وحدت 
ش��يعه و س��ني را آموزه جاودان امام خميني 
)ره( موس��س جمه��وري اس��المي مي داند و 
بر آن پيمان اس��ت. رهنموده��اي مقام معظم 
رهبري در باب وحدت مسلمين كه كراراً تاكيد 
فرموده اند مخصوصاً مطالب ارزنده ايش��ان در 
س��فر اخير به كردس��تان، مبناي حركت نظام 
اس��ت. البته بايد دوس��تان عزيز توجه داشته 
باش��ند كه در س��ال هاي اخير آمريكا و برخي 
كش��ورهاي اقم��اري آن در منطقه ب��ه دنبال 
ترويج و تربيت نوعي اسالم بدلي بوده اند كه با 
حركت هاي تروريستي چهره اسالم را تخريب 

كنند و جهاد اسالمي كه اصلي قويم در اسالم 
است با تروريسم مساوق نمايند. 

همه مذاهب اس��المي بايد تالش كنند در 
دام اين ش��گرد امريكايي صهيونيستي گرفتار 
نشوند، از طرفي ديگر خط درگيري هاي مذاهب 
مختلف سوغات كثيفي است كه سرويس هاي 
برخي كشورها به صحنه فعلي منطقه تحميل 
كرده ان��د كه به هيچ وجه مرب��وط به جوهره 
فك��ري مذاهب اس��المي نبوده و صدها س��ال 
پي��روان مذاهب با امنيت در كنار هم زيس��ت 
كرده ان��د، و اين پديده، نوع��ي حركت القائي 
شيطاني اس��ت كه ورود بيگانگان به صحنه را 
مهي��ا مي كند و همه عزي��زان بايد بدان توجه 
داش��ته باشند جمهوري اس��المي منادي فكر 
توحيدي، اخالقي بر اساس ايجاد همگرائي هر 
چه بيشتر بين مذاهب اسالمي و اديان توحيدي 
است و با افكار ساختگي تندروانه و تروريستي 
مرزبن��دي روش��ني دارد. اگر چ��ه جمهوري 
اس��المي از جهاد به عنوان ي��ك اصل احياگر 

ش��رف انساني و عزت و س��ربلندي اسالمي در 
فلسطين و لبنان و ساير ملل دفاع مي كنند اما 
به همان ميزان با حركت هاي تروريس��تي كور 
مخالف است چرا كه آن را پديده اي ساختگي 

توسط سرويس هاي بيگانگان مي داند. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي افزود: ضوابط و 
مقررات كشور براي همه يكسان است و همه بايد 
نسبت به رعايت قانون متعهد باشند و نمي توان 
 بخشي از جامعه را در مقابل قانون مستثني كرد. 
در اي��ن ديدار علماي اهل س��نت ضمن تاكيد 
بر اصل وحدت مذاهب اسالمي و تاييد موضع 
مترقي نظام جمهوري اس��المي به راه كارهاي 

همگرايي بيشتر اشاره كردند. 

 
روحاني اهل سنت لبناني از مواضع رهبر معظم انقالب تشكر كرد

تهران- ش��يخ ماهر حمود روحاني اهل س��نت لبناني و خطيب مس��جد قدس در شهر 
صيدا ، از مواضع مقام معظم رهبري در دعوت مسلمانان به وحدت، پرهيز از طائفه گرايي 

همچنين حمايت هاي ايشان از مسلمانان و در راس آن مساله فلسطين تجليل كرد. 
به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، شيخ حمود سه شنبه شب در گفت وگو با 
شبكه خبري العالم، حمايت ايران و حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 

از مسلمانان جهان را به منزله يك پيروزي الهي براي مسلمانان دانست. 
ش��يخ حمود، با تجليل از موضع گيري هاي مقام معظم رهبري در دعوت مسلمانان به 
وحدت و پرهيز از طائفه گري و مذهب گرايي به پيروزي بزرگ مقاومت فلسطيني در غزه 
با ياري تهران و دمشق اشاره كرد و گفت: شكي وجود ندارد كه در اين زمينه هيچ كس به 

اندازه ايران و سوريه از فلسطيني ها حمايت و پشتيباني نكرد. 
بنابر اين گزارش، وي، در مورد تالش هاي تازه اي هش��دار داد كه براي احياي سياس��ت 
تفرقه ميان س��ني ها و ش��يعيان و تضعيف صفوف آنان بر محور راهبرد استعماري آمريكا، 

رژيم صهيونيستي و غرب، به كار گرفته مي شود. 
روحاني برجسته اهل سنت لبنان تصريح كرد: نكته جديدي كه در اين زمينه مشاهده 
مي ش��ود، كشاندن اين فتنه به ايران و شدت بخش��يدن به آن در عراق است شيخ حمود، 

خواس��تار كنار گذاش��تن مرزهاي س��اختگي تعصبات مذهبي و دعوت ب��ه وحدت ميان 
مسلمانان و لبيك جهان اسالم به اين دعوت  شد. 

وي، همچنين حل مساله برخورد نامناسب با زايران اماكن مقدس در عربستان سعودي 
از راه ديپلماتي��ك و گف��ت و گو ميان دولت ها و پرهيز از رويك��رد مقابله در اين زمينه را 

خواستار شد. 
روحاني اهل سنت لبناني، با انتقاد از وهابيون به سبب تحميل انديشه ها و آراي فقهي 

خود بر ساير مسلمانان، همگان را به پرهيز از فتنه انگيزي و احترام به قوانين فراخواند. 
بر اساس اين گزارش، شيخ حمود، بيانيه اخير گروه موسوم به دولت اسالمي عراق را كه 
در آن انفجارهاي اخير در اين كش��ور را به عهده گرفته است، محكوم كرد و گفت: چگونه 

مي توان دولتي اسالمي را تصور كرد كه بر جنازه كشته ها و آوار انفجارها بر پا شود. 
وي اظهار داشت: نمي توان طرح تشكيل دولتي اسالمي را با كشتن مردم بي گناهي كه 

ارتباطي به دولت يا اشغالگران ندارند، پي ريزي كرد. 
شيخ حمود، مجريان عمليات انفجاري را آگاهانه يا ناآگاهانه در خدمت استعمار دانست 
و خاطر نش��ان كرد: اين افراد از نظر تاريخي به خوارج شباهت دارند كه اساس كار خود را 

برداشت نادرست از قرآن و سنت قرار مي دادند. 

مهر،  گزارش خبرگ��زاری  ب��ه 
محسن رضايی  در ديداربا جمعی 
از علمای اهل سنت ضمن تشكر 
از علم��ای اهل س��نت و موضع 
گيری آنها در ح��وادث اخير ، با 
بيان اينكه فلس��فه حضور سردار 
شوش��تری در منطقه بلوچستان 
ايجاد اتح��اد و برق��راری امنيت 
ش��ما  ل��ذا  ك��رد:  بود، عن��وان 
ني��ز همچون س��ردار سرلش��كر 
شوشتری سعی كنيد با مشاركت 
مردم و س��ران طوايف ، عالوه بر 
تامي��ن امنيت بلوچس��تان برای 
تحكيم وحدت شيعه و سنی اين 
منطقه قدم های اساسی برداشته 
ش��ود تا فتنه عليه ش��ما و نظام 

خنثی شود.
در ادام��ه اي��ن ديدارعلم��ای 
تس��ليت  ضم��ن  س��نت  اه��ل 
و  شوش��تری  س��ردار  ش��هادت 
جمع��ی از فرمانده��ان و م��ردم 
منطق��ه، نكات��ی را پيرامون اين 
تش��خيص  موضوع با دبيرمجمع 

مصلحت نظام مطرح كردند. 
اه��ل تس��نن ضمن  علم��ای 
محكوم كردن حمله تروريس��تی  
اخير، خواس��تار برخ��ورد جدی 
ب��ا اش��رار ش��دند.همچنين اين 
بيش��تر  اعتماد  علما باتقاض��ای 
ب��ه جامع��ه اهل تس��نن و بلوچ، 
خواستار جداسازی اشرار از بدنه 

جامعه اهل سنت و بلوچ شدند. 

محسن رضايي:
علمای اهل سنت 

نقشی مستمر و موثر 
در نظام ایفا كنند

خبر و یژه اهل سنت

الريجاني در ديدار علماي اهل سنت:
اصل وحدت شیعه وسنی 

آموزه جاودان امام خمینی است

1- پيامبر اكرم )ص( در چه سالي حجه الوداع را به جا آوردند؟
الف – سال یازدهم ب – سال هفتم ج – سال دهم د – سال هشتم
2- پيامبر اكرم در چه سالي عمره القضاء را بجا اوردند؟

الف – سال هفتم ب- سال دهم ج – سال ششم د – سال هشتم
3-كدام حج قرباني ندارد؟

الف – حج قران ب- حج نيابتي ج- حج تمتع د- حج افراد
عالقه مندان به شركت در این مسابقه پاسخ هاي صحیح خود را با پیام كوتاه)sms(حداكثر تا روز جمعه 

مورخ 88/8/29 به شماره 0551380170 ارسال نمایند
مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبري به قيد قرعه جوایزی را اهدا خواهد كرد. جوایز برندگان به كاروان های 

يآنان ارسال می شود.الزم است شركت كنندگان نام و نام خانوادگي و شماره كاروان خود را بنویسند.  
هنگ
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