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مناسک بر اساس ویژگی 
های دو مذهب و فتاوای 

هر مذهب به حجاج  
آموزش داده می شود و 
زائران ما با اطالع کافی 
وارد سرزمین وحی می 

شوند.
افتتاح سایت آموزش 

مجازی اهل سنت توسط 
نماینده مقام معظم رهبری 

قبل از تشرف به حج، کار 
مبارک دیگری بود که اگر 
دسترسی به اینترنت داشته 

باشید می توانید از مجموعه 
کالسها استفاده کنید و 

مسائل مورد نیاز را به دست 
آورید.

ویژه
اهل سنت

4

همایش سراسری کاروان های اهل سنت

 حج تجلی امت واحده اسالمی

همایش سراسری کاروان های اهل سنت با عنوان 
حج تجلی امللت واحده اسللامی در مکه مکرمه 

برگزار شد. 
در ابتللدا جنللاب آقای عطللاران مدیریت اهل 

سنت بعثه مقام معظم رهبری بیان داشت:
خواهللران گرامللی و بللرادران عزیللزی که از 
مرزهای جمهوری اسامی در این سرزمین مقدس 
گللرد هم آمدید و محفل نورانی مارا جلوه دیگری 
بخشللیدید. انشا اهلل که حج و زیارت و دعای شما 
مللورد قبول خداوند متعال قللرار گیرد. به تمامی 
علمللای اهل سللنت، مدیران محتللرم کاروان ها، 
کارگزاران و نماینده محتللرم مقام معظم رهبری 
حاج آقای قاضی عسللگر، ریاست محترم سازمان 
و معاونین بعثه و سللازمان حج و زیارت و سللایر 
مهمانان عزیزی کلله مجلس ما را مزین فرمودند، 
خیرمقللدم عرض می کنم. جمهوری اسللامی به 
برکت امللام و مردم روزبروز بیشللتر و فزون تر از 
گذشللته در جهان اسام مطرح و در حوزه حج و 

زیارت هم با عنایللت خداوند متعال از بهترین ها 
می باشللد و بعثه دیگر کشورها سعی می کنند از 
بعثه ایللران و برنامه های فرهنگی ما الگو بگیرند. 
مدیریت اهل سللنت بعثه متکفل امور زائران اهل 
سللنت کشور می باشد و برای رسیدگی به مسائل 
و احکام شللرعی و مذهبللی از علماء و مفتیان دو 

مذهب حنفی و شافعی استفاده می نماییم.
مناسک بر اسللاس ویژگی های دو مذهب و 
فتللاوای هر مذهب بلله حجاج  آموزش داده می 
شللود و زائران ما با اطاع کافی وارد سللرزمین 
وحی می شوند. افتتاح سللایت آموزش مجازی 
اهل سللنت توسللط نماینده مقام معظم رهبری 
قبل از تشللرف به حللج، کار مبارک دیگری بود 
که اگر دسترسللی به اینترنت داشته باشید می 
توانیللد از مجموعلله کاسللها اسللتفاده کنید و 
مسللائل مورد نیاز را به دسللت آوریللد. بهرحال 
تمامللی همکاران بنده تاش نموده اند تا شللما 
بهتریللن و آرامترین حج ومعنللوی ترین حج را 

برگللزار کنیللد. 
در اداملله جلسلله آقای مولوی اسللحاق مدنی 
مشاور محترم رئیس جمهور سخنان ذیل را بیان 

داشتند:
خدا را شللکر گزاریم که به ماتوفیق داد، در 
این مللکان مقدس و در این ایللام مقدس برای 
انجللام یک رکنللی از ارکان اسللام حضور پیدا 
کردیم و خداوند را شللاکریم که بللا تمام موانع 
و مشللکاتی که در سللفرها عمومللا وجوددارد 
خصوصا در سللفر حج، امکاناتی که سازمان حج 
و بعثه مقام معظم رهبری برای حجاج ایران در 
نظر گرفته و مهیا شللده اسللت این سفر مشکل 
را خداوند آسللان کرده اسللت. حللج هم عبادت 
مالی وهم جانی اسللت اگر کسی مال دارد باید 
جللان خودش را وقف این عبادت کند، مالش را 
هللم وقف می کند. در تمام عبادت های اسللام 
زمینه وحدت وجود دارد ولی در حج این دعوت 

به اوج خود می رسد.       ادامه در صفحه 2 

امام خمینی )ره(
بای�د در ای�ن اجتماع عظيم اله�ي كه هيچ 
قدرتي جز قدرت الی�زال خداوند نمي تواند 
آن را فراه�م كن�د، مس�لمانان به بررس�ي 
مشكالت عمومي مسلمين پرداخته و درراه 
رفع آنها با مشورت همگاني كوشش كنند. 
 تبیین فلسفه  حج، 1360



فتوای آیت اهلل سیستانی برضد فتنه مذهبی 
یکی از مراجع تقلید ش��یعیان، اقدام ش��ماری از افراد در دش��نام به 
صحاب��ه را محک��وم ک��رد و آن را مغایر با آموزه های اه��ل بیت عصمت 

)علیهم السالم( به شیعیان و شاگردان خود دانست.  
شنبه  27 مهر1392 -   شماره 24

 14 ذی الحجه 1434  -  19اکتبر  2013
z a e r  n e w s p a p e r

 اصل 
وحدت 

مسئله 
ای دینی 

است و اگر 
هم دینی 

نباشد عقل 
ایجاب 

می کند که 
مسلمانان 

وحدت 
داشته 
باشند، 

تفرقه باعث 
بدبختی 

است

ادامه از صفحه اول
 امت اسللام باید در ایللن زمان ودر این 
مکان مقدس، درس وحدت را خوب بیاموزد 
و بلله توطئلله های دشللمنان توجلله نکنیم. 
اهللل بیت رسللول اهلل فقط متعلللق به اهل 
شیعه نیسللت. در کتابهای بخاری و مسلم و 
کتابهای دیگر اهل سللنت حدیث اسللت که 
رسول اهلل فرمودند: من پرچم را به کسی می 
دهم که خدا و رسللول خدا را دوست داشته 
باشللد و من آن را به علی مللی دهم. این را 
سللنی تدریس می کند و روایللت را صحیح 
می داند. کسللی که سنی باشد و این حدیث 
را قبول داشللته باشللد غیر از عشق و محبت 
بلله اهلبیت چیللزی دیگری در آن نیسللت، 
رسللول اهلل فرمود: فاطمه پاره تن من اسللت 
آیا امکان دارد یک سللنی پللاره تن پیامبر را 
دوست نداشته باشد. امروز مسلمانان عاشق 
جای پای رسللول خدا هسللتند. عاشق شهر 
او هسللتند. از طرف علمای شللیعه و مراجع 
تقلید باالخص مقام معظم رهبری که جایگاه 
والیت و رهبری ایشان و از نظر قانونی حرف 
اول را می زند و ایشان مرجع تقلید بسیاری 
از ایرانیللان و غیر ایرانیان هسللتند، ایشللان 
حکم می کنند که توهین به مقدسللات اهل 
سنت حرام اسللت و چندین بار آن را تاکید 
می کنند و بر علیه رسللانه هایی که به اهل 
سنت تهمت می زنند، فتوا می دهند که کار 
آنها حرام اسللت. پس هیچ راهی برای تفرقه 
وجود ندارد. وقتی یک مسلمان ارکان اسام 
را پذیرفللت و از راه اجتهاد علمای خود عمل 
کرد براو در قیامت جزایی نیسللت. هر کس 
به مذهللب خودش آزادانه عمللل می کند و 
معنایش اینسللت که اختافات مذهبی نباید 
باعث ایجاد نفرت شود زیرا نتیجه آن اینست 
که در کشورهای اسامی افراد با دست خود 
خون یکدیگر را می ریزنللد که نه تنها برای 
یک مسلمان زیبنده نیسللت بلکه برای یک 
انسللان هم زیبنده نمی باشللد چه برسد به 
یک مسلللمان. امیدواریم که در سایه وحدت 
که زیربنای همه مسللائل اسام است شاهد 
پیشرفت و سللربلندی اسام و اعتای کلمه 
اهلل باشللیم و از توطئلله و دشللمنی خود را  
برحذر و دور نگهداریم و با وحدت اسللامی 
همه به حبللل اهلل و اعتصام بلله آن مجتمع 

باشیم.

در ادامه برنامه جناب حجت االسللام و 
المسلمین آقای قاضی عسگر نماینده محترم 
مقللام معظللم رهبری در امور حللج و زیارت 

مطالب ذیل را بیان فرمودند:
از اینکه امروز افتخار پیدا کردیم شللما 
را در بعثلله مقللام معظم رهبللری ماقات 
کنیللم خداونللد را شللاکریم. ایللن اجتماع 
عظیم باعث افتخار و سللربلندی ملت ایران 
اسللت. ملتللی که بللا انقاب خللود در دنیا 
شللکوه و عظمت، برادری و اخوت دینی و 
زندگی صحیح اسللامی را به بهترین وجه 
به نمایش گذاشللت. چند سللالی است که 
افتخار خدمت گزاری به زائران را داشته و 
وقتی با جمع عظیم اهل سللنت روبرو می 
شللویم احسللاس لذت می کنیم و احساس 
می کنم ما هیللچ چیزی را برای اختافات 
نداریم، همه به یک خللدا و پیامبر و قرآن 
معتقدیللم و همه به اهلبیللت عاقمندیم و 
در مورد بسللیاری از مسائل اختافی وجود 
نللدارد و اگر اختافللی هم باشللد طبیعی 
اسللت، در دنیا، در یک کشللور و حتی در 

یک حزب افراد بللا هللم اختللاف دارنللد.
اختللاف نظللر دلیلللی برای دشللمنی 
مدنللی  اسللحاق  آقللای  جنللاب  نیسللت. 
مطالب ارزشللمندی را بیللان کردند، بنده 
در خصللوص اهانللت به مقدسللات مذاهب 
اسامی از تعدادی از مراجع بزرگوار شیعه 
اسللتفتاء نمودم و این بزرگللواران این امر 
را حرام دانسللتند. این وحدت و همدلی و 
همزیستی مسللالمت آمیز برای ما و کشور 
ما افتخار بزرگی است. اصل وحدت مسئله 
ای دینللی اسللت و اگللر هم دینی نباشللد 

عقل ایجاب می کند که مسلللمانان وحدت 
داشللته باشللند، تفرقه باعث بدبختی است 
و ایجاد تفرقه دسیسلله دشللمن  است که 
می گویللد تفرقلله بینللداز و حکومت کن. 
متاسفانه دشمنان اسام اختافات مذهبی 
را بلله درگیللری هللای رو در رو و خشللن 
تبدیللل کردنللد و در مصر و عراق و بحرین 
و .... در انفجارهایللی که صورت می پذیرد 
هم شللیعه و هم سنی کشللته می شوند و 
ایللن کار غربی ها و اسللتکبار اسللت. برای 

تحقق وحدت چند کار الزم اسللت:
- تمسک به قرآن کریم که ميان ما 

مشترک است 
- پيروی از سّنت رسول خدا 

اسللتفاده و پیروی از اهل بیت پیامبر که 
در کتب اهل سنت هم آمده است.

- احترام به حقوق یکدیگر 
مراعات ادب و پرهیز از دشنام و خشونت. 
این موضوع هم در روایات شیعه و هم روایات 
اهل سّنت هسللت. چه بسا جنگها که با یک 
دشنام شروع شده است. شبکه های ماهواره 
ای در مورد شللیعه و سنی بوجود آمده است 
تللا یکدیگر را علیه هم تحریللک کنند. مقام 
معظم رهبللری فرمودند: اگللر در صف نماز 
اهل سنت شللرکت کنید و مهر هم نگذارید 

نمازتان درست است.
- دوری از تعصب، بر اسللاس عصبیت 
نبایللد با هم حللرف بزنیم و جلسللات دینی 
بگذاریللم، هر یللک از مذاهب  با هم اختاف 
نظر فقهی و کامللی دارند، در این امور باید 

علمی بحث کنیم و نه مجادله شود. 
- احت�رام به مقدس�ات یکدیگر. در 

گـــــــــــــــزارش
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در ایران 
هم بایداین 

وحدت و 
همدلی را 
به سوغات 

ببریم و 
به عنوان 

سرباز اسالم 
در مقابل 
دشمنان 
بایستید 

تا بتوانید 
اسالم را در 
دنیا محقق 

سازید

عــرفـــــــــــــــه

روایت اسللت) سباب المسلللم فسوق و 
قتاله کفر(  دشللنام به مسلللمان فسق 
است و کشتن مسلمان کفر است. حتی 
به مقدسات سایر ادیان هم نباید اهانت 

کرد. 
از تکفیللر و اتهللام کفللر زدن پرهیز 
کنیم. امللام صادق)ع( مللی فرماید: هر 
کس مومنللی را کافر بشللمارد خودش 

کافر است.
دشللمنان اسللام می گوینللد، باید 
کاری کنیللم کلله پیروی از اسللام یک 
کار قبیح جلوه کند. کدام اسللام اجازه 
می دهد که فرد بی گناهی را بکشللند و 

بگویند کافر است.
همه باید مراعات کنیم و حرکتهای 
جاهانلله و عامللی را نباید به حسللاب 
بیاوریم. امام معصوم در خصوص تعامل 
با دیگر مسلللمانان فرمودند: به کارهای 
آنهللا رسللیدگی کنید اگر بیمار شللدند 
به عیادت آنهللا بروید و در مجالس آنها 

شرکت کنید.
ازحج بایداین وحدت و همدلی را به 
سللوغات ببرید و به عنوان سرباز اسام 
در مقابل دشللمنان بایسللتید تا بتوانید 

اسام را در دنیا محقق سازید. 
بعد از اجرای گروه تواشللیح شللمیم 
بهشللت رئیللس محترم سللازمان حج و 
زیارت جناب آقای اوحدی سخنان ذیل 

را بیان نمودند:
زمللان از آنچه کلله تصللور میکنیم 
سللریعتر می گذرد. مرقد زیبای پیامبر 
را زیارت کردید مدینه هم گذشته هفته 
بعد هم مللی آید حج امسللال هم تمام 

خواهد شد. 
با پیامبر گرامی اسللام که 63 سال 
همه وجودشان را عاشقانه نثار کردند و 
جامعه بشللریت را به سللوی نور هدایت 
نمودنللد، بیعت کردیللد. حریص علیکم 

بالمومنیللن رووف رحیم.  از خداوند می 
خواهیم ویژگی های زیبای پیامبر را به 
مللا عنایت فرماید وقتی به رسللول خدا 
فشار می آمد به ستون تکیه می کردند 
و غللم عالم را می خوردنللد که خداوند 
فرمود:  تو وجودت را از دست می دهی 
که مردم ایمان نمللی آورند. ما چقدر با 
اخاق پیامبر آشللنا هستیم و چقدر آن 
را در خللود تجلی دادیم. در این مجلس 
عطر وحدت به مشللام می رسد. چرا در 
این مجلس شللرکت کردید. جایگاه آن 
تاسللی به پیامبر وحدت اسللت، وحدت 
با تبلیغللات و با بنگاه های خبری ایجاد 

نمی شود.
بایللد یک عمود خیمه برای وحدت 
ایجاد شللود. وحدت یک امر تاکتیکی 
نیسللت بلکه یک سیاسللت استراتژیک 
است که از صدر اسام الی یوم القیامه 
بایللد به آن تاسللی پیدا کنیللم. اگر به 
وحدت رسللیدید عبادت ما مورد قبول 
درگاه حللق واقللع مللی شللود. ارزش 
انقاب بر اسللاس فطرت انسللان ها و 
احیای ارزشللهای پیامبللر بود که همه 
بسیج شللدند و هیچ راهی برای تفرقه 
وجللود نداشللت. خون بسللییجی اهل 
سنت، با شیعه در هم آمیخت تا بر آن 
میهن اسامی استوار شد. اگر حماسه 
شللما نبود کشللور ما هم دچار عذاب 
جنللگ و تفرقه می شللد. حللج مظهر 
وحدت اسللت . بزرگتریللن معجزه حج 
تجلی وحدتی اسللت کلله هیچ قدرتی 
توان جمع کللردن میلیونها انسللان را 
بلله گرد خویش ندارد. چون حج مظهر 
وحدت اسللت. امیدواریم ایللن ایام را 
بلله نحللوی بگذرانیم کلله مظهر تجلی 
همگرایی باشللد. ما در سللازمان حج، 
فعالیت های خللود را افزایش و بهبود 
خواهیم بخشللید تللا انشللااهلل بتوانیم 
خدمللات بیشللتری را به نحو احسللن 
تقدیللم زائللران عزیز بیللت اهلل الحرام 

نماییللم.
پایانی مراسم آقای مولوی  سخنران 
عبدالحمید اسللماعیل زهی امام جمعه 
اهل سنت زاهدان بودند که در باب حج 

و وحدت امت اسام گفت:
سام وخوشامد خدمت زائران خانه 

خداو حجاج گرامی عرض میکنم. 
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 آخوند دکتر گلشاهی
روز مباهات حق تعالی بر اهل عرفات

عرفلله بلله معنی اعتللراف اسللت. اعتراف 
حضللرت آدم)ع( و حللوا بللر لغللزش خللود و 

استجابت دعای آنان در مغفرت گناهانشان.
عرفلله بلله معنی شللناخت اسللت، یعنی 
شللناختن و یافتن حضرت آدم)ع( و حواء در 

جبل الرحمه .
عرفلله روز مباهللات حللق تعالی بلله اهل 
آسمان به اهل عرفات اسللت. در روایت آمده 
اسللت: ِانَّ اهلَل ُیباِه�ی ِبَاه�ل عرفاِت اهَل 
�ماء َفَيُق�وُل َلُهم اْنُظُروا ِإَل�ى ِعَباِدي  السَّ
جاؤنی ُش�ْعًثا ُغْبًرا. تحقیللق خدای تبارک 
و تعالی به خاطر اهل عرفات به اهل آسللمان 
فخللر و مباهات می کند و بلله آنان می گوید 
بیایید بنللدگان مرا ببینید. آنان موی سللر و 
ریش خود را پریشللان کللرده در حالی که به 
گرد و غبار آلوده شده به درگاه  من آمده اند.
برای انجام وقوف به عرفه بر حاجی واجب 
اسللت در صبح روز نهم آرام و با وقار به سوی 
عرفللات حرکت کند. در حدیث شللریف آمده 
اسللت که ابن عبللاس)رض( در روز عرفات با 
پیامبر خللدا)ص( به طرف مزدلفه می آمد، از 
پشت سللر هیاهوی مردم را شللنیدند. پیامبر 
خدا)ص( به مردم اشاره نمودند که: ای مردم! 
آرام و باوقار باشللید، ثواب و خیر در شللتاب و 

تیز رفتن نیست. )رواه البخاری(
وقت وقوف به عرفلله: وقت وقوف به عرفه 
روز نهللم ذی الحجلله از زوال آفتاب تا غروب 
کامل همین روز است ولی اگر تا قبل از طلوع 
فجللر روز دهم هر چند لحظه ای را در عرفات 
وقوف نمایند، حجشللان صحیللح خواهد بود 

حتی یک لحظه هم توقف کنند.
در روز نهم بعللد از زوال آفتاب، نماز ظهر 
و عصر را بطور جمع به شرطی که امام مکه و 
یا خلیفه وقت و یا نایب او امام جماعت باشللد 
بخوانند، در این صورت با یک اذان و دو اقامه 
نماز اداء می شللود و در غیر این صورت آفاقی 
هللا نماز خود را بطور جداگانه با جماعت خود 

اقامه نمایند.
چللون وقت وقوف به عرفلله یکی از ارکان 
حج اسللت بدین جهت حضرت رسللول)ص( 
فرمودند: »الحج عرفه« یعنی حج همان وقوف 
به عرفه اسللت. بهتر اسللت وقوف در نزدیکی 
جبل الرحمه باشللد. آورده اند که شیطان در 
هیچ روزی رانده تر و خوارتر و ذلیل تر از این 
روز نیسللت. پس حاجیان باید در این روز در 
وقوف خود به دعا و اسللتغفار مشغول شوند و 

بهتر است دعاهای وارده را بخوانند.



ادامه از صفحه سوم
تشللکر میکنم از نظام جمهوری اسللامی و 
مقللام معظللم رهبری و دولت تدبیللر و امید که 
توجه خاصی به مسللاله حج دارد و نماینده مقام 
معظم رهبری آقای قاضی عسللگر فرد شایسللته 
ای هسللتند. خدماتی که دولللت ارائه می دهد 
الگویی برای کشللورهای دیگر قرار گرفته است 
و دیگر کشللورهای اسللامی از آن الگو برداری 
مللی کنند. جللا دارد بنده از کشللور میزبان که 
افتخللار خدمت و میزبانی شللما حجاج را دارد، 

تشللکر نمایم.
در سللفر حج و ام القری جهان اسللام مکه 
مکرملله کلله خداوند لقب ام القللری به آن داده 
اسللت، ندای وحدت سللر دادن بسللیار مناسب 
اسللت. در سللایر اعمال عبادی، وحدت و اخوت 
نمایان است ولی در حج بیشتر اخوت و برادری 
نمایان اسللت. حج نمایش وحدت است و قدرت 
اسام است و وحدت ضرورت است، کدام انسان 
اسللت که اسللام را ضللروری نداند. پیشللرفت 

جامعلله در وحدت آحاد آن جامعه اسللت همه 
مخالفللان و متکبللران متحد می شللوند چرا ما 

بخاطر منافع دنیا و آخرت متحد نشللویم.
بلله جلسلله زیبایی آمللدم که از بللرادری و 
خویشللاوندی و وحللدت صحبت میشللود و این 
جلسلله مایه برکت است. امروز شللورای امنیت 
سللازمان ملل اگر می خواسللتند به مشللکات 
نباید مسلللمانان  مسلللمین رسللیدگی کننللد، 
مشللکات داشللته باشللند. آنها اصل اسللام را 

تضعیللف می کنند، نه تضعیف شللیعه و سللنی. 
اگر اسللام از بین برود نه شللیعه مللی ماند نه 
سللنی. امروز دشللمنی با اسللام آشللکار است. 
اگر کشللورهای اسامی با هم باشللند نیازی به 
کدخدایی آنها نداریم. آنها مشللکات ما را حل 
نمی کنند بلکه بر مشللکات مسلللمانان اضافه 
می کنند. اگر میخواسللتند مشکات مسلمانان 
را حل کنند مشکل فلسطین را حل می کردند. 
مسلللمانان باید با هم باشند هیچ کشور اسامی 
خالی از شللیعه و سللنی و فرق گوناگون نیست. 
کشورها حقوق شللیعه و سنی را رعایت کنند و 
عدالت را اجرا کنند. دین اسللام دینی است که 
باید حق ادیان دیگر را رعایت نماید. اسللام به 
ما تعلیم داده با ادیان دیگر حتی کاری نداشللته 
باشللیم. در صورتی که مسلمان، مسلمان را می 
کشللد. رهبری فتللوا دادند که بللی احترامی به 
مذهب ومقدسللات دیگر ادیان و اندیشلله های 
دیگر حرام است. اگر سخنی داریم در چارچوب 
منطق و اسللتدالل حرف بزنیم . انشللااهلل روزی 
بیاید که همه در تمامی کشللورهای اسامی در 

کنار هم باشللیم.
جلسه با دعای حجت االسام والمسلمین حسینی 

نماینده ولی فقیه در کشور سوریه پایان یافت.
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