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همایش علمی اهل سنت

حج، تجلی اتحاد و اعتدال امت اسالمی

همایش علمی )حج، تجل��ی اتحاد و اعتدال امت 
اسالمی(  در روز 14 ذیحجه مصادف با 92/7/27 
با حضور بی��ش از 350 نفر از روحانیون، زائران و 
مس��ئولین بعثه و س��ازمان حج از ساعت 9/30 تا 
11/30 با دبیری آقای دکتر محمدحس��ن زمانی 

برگزار شد.
در ابتدا آقای مولوی عبدالحلیم قاضی مدرس 
مدرس��ه مک��ی از میهمانان بعث��ه و مفتی حنفی 
سخنان خود را با عنوان »حج، فرصت همبستگی 
امت اس��المی« آغاز نمود و مناسک و اعمال حج 

را تمام��ی گوی��ای وحدت مس��لمانان و دوری از 
خودبرتر بینی و تکبر دانست و کنگره عظیم حج 
را بهترین فرصت برای همبستگی امت اسالمی و 
تمسک به مشترکات و پرهیز از اختالفات دانست.
پس از س��خنران اول،  خانم ویکتوریا بدوحی 
معینه کاروان کردستان در موضوع »نقش اخالق 
در همبس��تگی و همزیس��تی پیروان اس��المی« 
گف��ت: در حج وحدت و یکصدایی اس��ت، تفریق 

و تفرق نیست. 
ش��یعه و س��نی معنایی ندارد. حج بزرگترین 

اقیانوس اتحاد اس��ت. پس بیایی��د برای مبارزه با 
افراطی گری و خرافه گرایی برخیزیم و برداشتهای  
غل��ط از اعتق��ادات یکدیگر را کنار گذاش��ته و به 
مبانی فکری و عقیدتی یکدیگر احترام بگذاریم. 

اینجا بس��تر ش��کل گیری عال��ی ترین مکارم 
اخالقی اس��ت. همان فضیلتی که خدای رحمان 
به حضرت محمد)ص( عطا فرمود و به واسطه آن 
او را ب��ه پیامبری برگزید. م��ا میراث داران همان 

پیامبریم.
ادامه در صفحه 2  

مقام معظم رهبری
اینجانلب همچلون بسلیاری از علملای اسلام و 
دلسلوزان امت اسلامی بار دیگر اعلام می کنم 
که هلر گفته و عملی که موجلب برافروختن آتش 
اختلاف میلان مسللمانان یلا تکفیلر یکی از 
مذاهب اسلامی شلود، خدمت بله اردوگاه 
کفر، خیانت به اسام و حرام شرعی است. 
پیام مقام معظم رهبری به کنگره حج )92/7/22(
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همایش علمی اهل سنت

حج، تجلی اتحاد و اعتدال امت اسالمی
آخوند قورچایی: اعتدال، رویه سلف صالح امت اسالم

ادامه از صفحه اول 
س��ومین س��خنران همایش آقای دکتر 
ش��جاعی فرد عضو هی��ات علمی بعثه مقام 
معظم رهبری در خص��وص موضوع»تکفیر 
در اسالم« گفت: محور اصلی در تکفیر غلو 
در یک باور اس��ت، نظر ق��رآن در مورد غلو 
)ی��ا  اهل الکت��اب ال تغلوا ف��ی دینکم و ال 
تقولوا علی اهلل اال بالحق( و روایاتی است که 
در همین خصوص در صحیح بخاری روایت 
15881 نقل شده است. استاد دانشگاه علم 
و صنع��ت در ادامه به معن��ی کفر از لحاظ 
لغوی و معنی ش��رعی آن یعنی ضداالیمان 
ی��ا الجحود بما یقوم مقامه من قول او عمل 
او اعتق��اد او هو اق��وال او افعال او اعتقادات 
من وقع فیها من غیر عذر شرعی پرداخت و 

مرتکب آن را خارج از اسالم دانست.
آقای دکتر ش��جاعی فرد معنی کفر در 
ق��رآن را از نظر ابن ج��وزی به چهار معنی 
کف��ر ب��ه توحید، کف��ران نعم��ت، تبری و 
جحود و تغطیه اعالم نمود و اقس��ام کفر را 
دو قسم اعالم داش��تند: کفر اکبر که باعث 
خروج صاحب آن از اس��الم است و آن کفر 

اعتقادی، قولی و عملی است و دیگری کفر 
اصغر که س��بب خروج صاحب آن از اسالم 
نمی شود. عضو هیات علمی بعثه در مبحث 
تکفیر به حکم اهلل و رسول خدا اشاره نمود 
و با اس��تناد به آی��ه )وال تقول��وا لمن القی 
الیکم السلم لست مومنا( تکفیر مسلمانان را 
منوط به حکم خدا و یا رسول خدا دانست، 

لذا نمی توان ه��ر فعل و قول و اعتقادی را 
دلیل بر کفر دانس��ت مگر اینکه کفر فرد به 

نصی از کتاب و سنت اثبات شده باشد.
س��خنران پایانی بخش اول برنامه آقای 
آخوند رامین قورچایی از اس��تان گلس��تان 
بودن��د که مقاله خود را با موضوع »اعتدال، 
رویه س��لف صالح امت اسالم« ارائه و گفت: 
مبح��ث ح��ج تبلور اتح��اد و اعت��دال امت 

اس��المی وجوه گوناگونی دارد، در هر حال 
اجتماع حجاج کش��ورهای اسالمی از اقصی 
نقاط جهان در موسم حج، فرصت مناسبی 
را ایج��اد می کند که بایس��تی به نحو نیکو 
از آن به��ره گرفت.علم��ا و اندیش��مندان و 
مجاهدان کش��ورها الزم است که پیشقدم 
ش��وند و تجارب خ��ود را با ملته��ای دیگر 

در میان گذارن��د و راه اتحاد و اعتدال امت 
اس��المی را هموارتر س��ازند. باشد که ملل 
مس��لمان با آگاهی هر چه بیشتر از حقوق 
اسالمی، انسانی و اجتماعی خود با هر آنچه 
که مخالف آن اس��ت به ستیز برخیزند و در 
س��ایه تعالیم تعالی بخش اس��الم و اتحاد و 
همدلی با یکدیگر، مظاهر کفر و استکبار را 

در صحنه جهانی به چالش گیرند.
آقای دکت��ر حکیم الهی بعن��وان اولین 
س��خنران بخش دوم همای��ش، مقاله خود 
را با عن��وان »راهکارهای اعتدال، وحدت و 
همبستگی اس��المی« ارائه و بیان داشتند: 
اعت��دال، وح��دت و همبس��تگی اس��المی 
فراهم کننده قدرتی حقیقی اس��ت که می 
تواند تکیه گاه اس��تواری برای مسلمانان در 
رویاروی��ی فرهنگی با جوامع دیگر باش��د، 
زی��را گرچ��ه مس��لمانان از نی��روی عظیم 
انس��انی، امکانات مادی فراوان، موقعیتهای 
اس��تراتژیک، روحیه معنوی باال، فرهنگ و 
دیدگاه اعتقادی و فکری مترقی برخوردارند، 
اما چنانچه میان این اجزا و عناصر پراکنده 
اتحادی ایجاد نش��ود، ای��ن مجموعه عظیم 

کارآیی نخواهد داشت.
وح��دت و همبس��تگی اس��المی و نیز 
اخوت اس��المی موجب الگو شدن دیدگاه 
ه��ای اس��المی اس��ت ک��ه ب��ر توانایی و 
مقاومت جامعه در مواجهه با دش��واری ها 
و بحران ها و برخورد با دش��منان خارجی 
می افزاید. ق��رآن کریم بر این نکته تاکید 
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مولوی عبدالحلیم قاضی

س��فر حج، سفر به دو مکان عظیم و مقدس و 
معنوی و پر از لطف و صفاس��ت، یکی شهر مدینه 

منوره و دیگری سفر به مکه مکرمه. 
مدینه منوره یادآور جمال و زیبایی های دینی، 
اخالقی و ش��گفتی های س��یرت و س��نت رسول 
اهلل)ص( اس��ت. شگفتی اخالق شخصی، شگفتی 
اخالق خانوادگی، شگفتی اخالق اجتماعی و تعامل 
آن حض��رت با مردم و یاران خود که هر کدام از آن 
درس انسان ساز و تربیت واالی آن حضرت را به ما 

می آموزد.
رس��ول اهلل)ص( در می��دان نبرد با دش��من، 
ش��یرمردی نمونه ب��ود و در برخورد با همس��ر و 
فرزندان، همس��ر و پدری ایده آل بود. ام المومنین 
عایش��ه صدیقه رضی اهلل عنها می فرمای��د: او در 
اجتماع مردی از رادمردان نام آور بود که صحابه از 
هیبت و عظمت او جرات تمرکز دید و نظر خود را به 
چهره انورش نداشتند و در عین حال چشم آنان از 
لذت نظر به جمال و زیبایی و مالمح صورتش سیر 
نمی شد ولی وقتی به خانه وارد می شدند در مسایل 
خانه و همسرانش به آنان کمک می کرد و تعامل 

بسیار ایده آلی داشتند.
زندگی مدنی مملو و سرشار از جهاد و دعوت و 
خیرخواهی و ارشاد و دفاع از کیان توحید و سنت و 
حوزه اسالم و ایدئولوژی اسالمی بود، بر تمام من و 
شما الزم است که همه سجایای اخالقی آن حضرت 
در زندگی خصوصی ، اجتماعی، نظامی و سیاسی 
را با خود به کش��ورمان به ارمغان ببریم. باید به یاد 
آوریم که رسول اهلل)ص( چه تعاملی با فرزندان خود 
داشتند، چه س��یرت پر لطف و صفایی داشت که 
وقتی از سفر بر میگشتند اول به دیدن دختر دلبند 
خود حضرت فاطمه سالم اهلل علیها می رفتند. ما 
هم یاد بگیریم اینگونه شفقت در حق فرزندان خود 
داشته باشیم. سیرت آن حضرت چنان عالی و بی 
نظیر  و ایده آل اس��ت که هیچ کدام از من و شما 
جرات نداریم که به همس��ران خود بگوییم رفتار و 
اخالق و برخورد ما را با خود به س��مع دیگران هم 
برسانید زیرا می دانیم که ایده آل نیستیم ولی رفتار 
آن حضرت چنان ایده آل بود که فرمود: بلغوا عینی 
ولو آیه، و قرآن مجید به ازواج مطهرات دستور می 
دهد که : واذکرن ما یتلی فی بیوتکن فی آیات اهلل و 
الحکمه. زیرا سیرت و اخالق خصوصی و همسرداری 
آن حضرت سرلوحه ی زندگی عملی امت اسالمی 
باید قرار گیرد. پس مدینه شهر زیبایی ها و الگوها 
و ایده آلها و آرمان های ناب اس��المی است که باید 

سرلوحه و سرمشق زندگی ما قرار بگیرد. 
در مدینه باید تجدید بیعت و میثاق با رسول اهلل 
و اهل بیت و خلفای راشدین و صحابه بنماییم که 
همانند آنان در ترویج دین از هیچ کوششی فروگذار 

نباشیم.

دارد ک��ه وح��دت مایه اس��تواری و 
نیرومندی اس��ت و اخت��الف موجب 
شکست و سستی است. به تمام امت 
اسالم و مس��لمانان جهان توصیه می 
گردد که با ش��ناخت و آگاهی کامل 
منافع و اهداف مش��ترک و دش��من 
مش��ترک و نیز با آگاهی از نیرنگهای 
به  اس��تعمارگران حرکت  و  دشمنان 

سوی انسجام را پیش��ه خود نمایند.
در ادامه جلس��ه آقای درخشنده 
توم��اج روحانی کاروان گلس��تان در 
خص��وص موض��وع »آث��ار تخریب��ی 
رویک��رد تکفی��ری بین مس��لمانان« 
چنین بیان داشت: محور قرار گرفتن 
گس��ترش  و  تعام��الت  در  "تکفی��ر" 
عرص��ه آن، عنص��ر اصلی و ش��الوده 
تکفی��ر اس��ت. در حقیقت  اساس��ی 
محور ق��رار گرفتن تکفی��ر مبتنی بر 
هیچ گونه اندیش��ه ای نیس��ت و کم 
ترین خ��ردورزی در آن به کار نرفته 
و اگر بر ف��رض بپذیریم ک��ه مبتنی 
بر ایده و اندیش��ه ای است، نوعی از 
اندیش��ه اس��ت که از متون دینی ما 
قالب خشکی می سازدکه هیچ چشم 

ان��دازی را نم��ی بین��د.
پیامب��ر ا کرم)ص( فرمود: هر کس 
برادرش را »ای کافر!« خطاب کند اگر 
درست گفته بود یکی از آن دو گرفتار 
پیامدهای آن می ش��وند و در غیر این 

صورت به خودش باز می گردد.
یکی دیگر از پیامدهای این پدیده 
شوم، مشوه ساختن چهره اسالم است. 

حقیقت آن اس��ت که اعمال خشونت 
آمی��ز تکفیری ها، س��هم بس��زایی در 
خدش��ه دار س��اختن چهره این دین 
پاک داش��ته اس��ت. توصی��ه و راهکار 
پیشنهادی در مواجهه با حرکت تکفیر 

نیز عبارتند از:
1- تکفی��ررا نباید با تکفیر پاس��خ 

داد.
 2-  مدیری��ت عوام��ل تکفی��ر و 
زدودن آنها . گاهی ش��رایط اجتماعی 
سیاسی در رشد اندیشه های تکفیری 
اثرگ��ذار اس��ت، گاهی عوام��ل تکفیر 
فرهنگی است که درمان در این موارد 
دش��وارتر اس��ت. در این وضعیت بر ما 
الزم اس��ت که با بررسی مورد آن را با 
دلیل و برهان و بدون خش��ونت ریشه 

کن گردانیم.
3- آم��وزش راهکاره��ای مقابله با 

اندیشه های سلفی گری.
4- برگزاری نشس��ت های جریان 
شناسی تکفیری با حضور علمای اهل 

سنت و شیعه.
آخرین سخنران جلسه خانم زینت 
رزاقی معینه کاروان گلس��تان بودند و 
مقاله خ��ود را به موضوع »حج فرصت 
اختصاص  اس��المی«  امت  همبستگی 

دادند. 
شایان ذکر است در پایان جلسه از 
ده نفر از صاحبان مقاالت برتر وروحانی 
و مدیر و معاون کاروان شماره 39011 
خراس��ان جنوبی بعن��وان کاروان برتر 

فرهنگی تقدیر بعمل آمد.
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خدایا از تو سپاس��گزارم که توفیق زیارت حرمین شرفین را نصیبم 
گردانیدی تا در دریای رحمتت طواف کنم و در س��رزمین آرزوها  ذکر 
و ثنای تو گویم، در گرمای صحرای محشر صغری ذوب شوم و با وقوف 
در آن بر گناهان و اش��تباهاتم اعتراف کنم و بر دروازه استغفارت بارها 
و بارها با دس��ت دعا بکوبم که مرا عفو کنی، بعد از آن به مشعر بروم و 
در تاریکی شب از مرواریدهای مشعر جمع کنم تا روز قربانگاه، شیطان 
نفس��م را رمی کنم، سپس دم ش��کر به جا آورم و امیدوار باشم که مرا 

عفو کنی و از مقربین درگاهی قرار دهی.
 آمین

 ن. گرگیج فعال
معینه استان سیستان وبلوچستان کاروان 23006

دلـنــــوشـتـــه

تقریب یک واجب ش��رعی است 
و نج��ات امت اس��المی فق��ط از راه 
تقریب است. اتفاقاتی که در سنوات 
اخیر رخ داد وانس��ان های بی گناه 
از بین رفتند تمامی آنها به پشتوانه 
سازمانهای جاسوسی دنیا و حکومت 
های استکباری اس��ت و منشا فتنه 
انگیزی ها مستکبرین هستند که از 

وحدت مسلمانان وحشت دارند.
ام��ام )ره(، مقام معظ��م رهبری 
و مراج��ع عظ��ام تقلی��د توهین به 
مقدس��ات اهل سنت را حرام شرعی 
اعالم کردند. م��ا باید تحمل خود را 
باال ببریم، عوام را تربیت کنیم، بحث 
طائفه گری و دامن زدن به اختالفات 
ابزار دشمن اس��ت. االن شاهد تکرار 
تاری��خ و ددمنش��ی ه��ای دش��من 
هس��تیم. در حال حاضر مس��ئولیت 
علما س��نگین تر است. وقتی دشمن 
آمد همه آسیب می بینند، حتی اگر 
به تاکیدات دین توجه نش��ود، عقل 
اقتضاء می کند که متحد باش��یم و 
ب��رای تعال��ی کش��ور گام برداریم و 
نتیجه آن را فرزن��دان ما می بینند. 
من اینکار را وظیفه شرعی می دانم، 

حضور ش��ما در بعثه نعمت اس��ت. 
امید دارم این آثار معنوی برگرفته از 
حج در دوره بعد از حج هم به مردم 
منتقل شود. همه می دانیم وحدت، 
دش��منان زی��ادی دارد و تقری��ب را 
مثم��ر ثمر نم��ی دانند ول��ی ما باید 
نش��ان دهیم که تقریب، کارس��از و 

مفید اس��ت و باید به س��مت تعالی 
فک��ری مردم حرکت کنیم. دش��من 
م��ی خواهد در درون م��ا را به خود 
درگیر نماید و خود در راحتی باشد و 
از منابعی که خدا به ما داده استفاده 
کن��د. مباحث تاریخ��ی و علمی می 
بایست در جلسات علمی و پژوهشی 

مورد تتبع و بررسی قرار گیرد. شما 
از عالمان تقریبی هس��تید و باید از 
یک جا اینکار را ش��روع کنیم. انشاء 
اهلل امیدواریم وح��دت و همدلی در 

کشور ما روز به روز بیشتر شود.
شایان ذکر اس��ت در این جلسه 
ابتدا حجت االسالم عطاران گزارشی 
از فعالیت های مدیریت اهل س��نت 
در س��ال جاری را اع��الم و به دنبال 
آن جن��اب آق��ای مول��وی محم��د 
اس��حاق مدنی مشاور محترم رئیس 
جمهور، ماموستا عبدالقادر بیضاوی 
امام جمع��ه ارومیه و مولوی س��ید 
مومن موسوی از تالش های تقریبی 
و فرهنگ��ی بعثه مقام معظم رهبری 
و خدمات س��ازمان حج و زیارت به 
زائران جمهوری اسالمی ایران تشکر 

نمودند.

نماینده محترم ولی فقیه در دیدار با میهمانان و اعضای شورای افتاء اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری بیان داشت:
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