
مصاحبه ب�ا مولوي محمداس�حاق مدني 
)مشاور رئيس جمهور و رئيس شوراي افتاء(

1. در واقع حج از هر جهت پيام وحدت دارد و 
پيامب��ر اعظم در خطبه حجه الوداع از اول تا آخر 
مسلمان را به وحدت فرا مي¬خواند و آن را مانع 
تفرقه و برتري جوي��ي معرفي مي نمايد )الفضل 

لعربي علي عجمي و اللعجمي علي عربي(
در اين حدي��ث در حقيقت آنچه مانع وحدت 
اس��ت آنرا برطرف م��ي كند زيرا برت��ري جويي 
س��بب مي ش��ود گروهي خود را ج��دا از ديگران 
بدانند و ديگران حتما از آنان جدا خواهند داشت 
بنابراين پيامبر از اول اس��باب تفرقه را از بين برد 
و همچنين تقطه دوم در حج گوياي وحدت است 
ش��ما مش��اهده مي فرماييد از ابتداي احكام حج 
كه همان تلبيه باش��د همه مس��لمانان از تمامي 
مذاه��ب حج را با نيت حج و ب��ا تلبيه كه كلمات 
آن بين همه مسلمانان مشترك هست شروع مي 
كنند تمام حجاج دو تكه لباس بيشتر ندارند همه 
سربرهنه، و نبايد كفش داشته باشند، همه وقتي 
به طواف مي رس��ند از حجر االس��ود ش��روع مي 
كنن��د واز يك طرف مي چرخن��د، صفا و مروه را 
همه از صفا ش��روع مي كنن��د و به مروه تمام مي 
كنند همه يك روز در عرفات توقف دارند همه به 

طرف مزدلفه در يك زمان حركت مي كنند همه 
در رمي جمرات ش��ركت م��ي كنند و بقيه اعمال 
حج تمامًا گوياي انسجام و وحدت اسالمي است.

2. در واق��ع مهمتري��ن چال��ش هم��ان عدم 
اهميت دادن به اس��الم است متأسفانه مسلمانان 
به مس��ائل جغرافيايي، طايفه اي، منافع سياسي 
و مال��ي و اقتصادي خود بيش��تر توجه دارند تا به 

منافع اسالمي و امت واحده اسالم.
اين اهميت ندادن به اس��الم باعث مي ش��ود 
ام��ت اس��المي برسرمس��ائل كوچ��ك و پيش پا 
افت��اده و بي اهميت با يكديگ��ر تفرقه و اختالف 
داشته باشند. مسلمانان صدر اول گرچه احيانًا در 
بعضي از مسائل اختالف نظر پيدا مي كردند ولي 
اختالف نظر آنان هيچ وقت باعث تفرقه و اختالف 

نمي شد.
3. خوش��بختانه جمه��وري اس��المي اي��ران 
همانگون��ه كه در جاهاي ديگ��ر به بعضي از نكات 
توجه شده در حج نيز به اين نكته توجه شده است 
كه اهل س��نت ايران در بعثه مقام معظم رهبري 
جايگاه و مديريتي داش��ته باشند داراالفتاي اهل 
سنت در بعثه از آندسته جايگاه هاي رسمي است 
كه برادران اهل س��نت ايران براي برطرف كردن 
اش��كاالت ش��رعي خود مي توانند در ايام حج به 

آنج��ا مراجعه نمايند و رفع اش��كال نمايند و اين 
مديريت از اوايل انقالب فعاليت داش��ته اس��ت و 
علم��اي حنفي مذهب و ش��افعي مذه��ب دراين 
مديري��ت حضور فعال دارن��د و امكانات كاملي از 
س��وي بعثه در اختيار علماي اين ش��ورا گذاشته 
مي ش��ود اين خود يك نوع ايجاد الفت و برادري 
بين برادران اهل تش��يع و اهل تسنن ايران است 

و توجه نظام به كليه شهروندان ايراني مي باشد.
4. اهل س��نت يك حديث��ي دارند در فضيلت 
اينكه اگر كسي چهل نماز را با جماعت در مسجد 
پيامبر )ص( ادا نمايد مس��تحق شفاعت آنحضرت 
مي گردد عالوه براين مدينه يك شهر دل نشيني 
بوده و خ��ود پيامبر)ص( مدين��ه را براي زندگي 
و وفات��ش انتخاب فرموده اس��ت اي��ن امور باعث 
مي ش��ود هر زائري عالقمند ش��ود ك��ه روزهاي 
بيش��تري را در مدينه بس��ر ببرد. مرتبا اين تقاضا 
از طرف زائران و حجاج اهل س��نت وجود داشت 
كه بنا به وجود مش��كالت اسكان و تنظيم برنامه 
هاي س��ازمان حج و زيارت الينحل مانده بود كه 
خوش��بختانه با پيگي��ري مديريت اهل س��نت و 
لطف سرپرست حجاج ايراني و نماينده ولي فقيه 
و موافقت س��ازمان حج امس��ال اين مشكل حل 
ش��د و زائران اهل س��نت تعداد 8 روز و تعدادي 
ديگ��ر بي��ش از 8 روز در مدينه توق��ف نموده و 
از ب��ركات و فضاي معنوي مدينه مس��تفيض مي 
شوند اميدواريم كه اين نعمت براي هميشه تداوم 

داشته باشد و مقطعي نباشد.

حج تبلور و تجلی
توحید ابراهیمی
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 در شکل دهی امت واحده
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معنویت
هم اندیشی

اتحاد اسالمی
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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 
فریض�ه را فرصتی مغتنم برای حجاج، امت بزرگ اس�المی و 
نظام جمهوری اس�المی می دانند و همواره تاکيد می کنند: 
“حج بهترین فرصت برای غلبه بر جدایی های طبيعی 
و تصنعی در ميان مس�لمانان و یكسان سازی دل ها، 

نيت ها و عزم ها در دنيای اسالم است.  
zaer newspaper

اسالم ، میانه بودن
 و همه جانبگي

 3  

حـج گــویای 
انسجام و وحدت 
اسـالمی اسـت

خوشبختانه جمهوري اسالمي ايران همانگونه كه در جاهاي ديگر به بعضي از نكات 
توجه شده در حج نیز به اين نكته توجه شده است كه اهل سنت ايران در بعثه مقام 

معظم رهبري جايگاه و مديريتي داشته باشند

ویژه
اهل سنت

2
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کوشش های پیامبر اکرم )ص(
 در شکل دهی امت واحده

تاریخچه مدینه و مکانهاي 
مختلف مسجد النبي، 

قبرستان بقیع و شهر مدینه

قس�مت هاي تاریخي داخل 
مسجدالنبي:

 ستونهاي مسجد 
س�تون محلق�ه: نزدي��ك 
محراب فعلي بوده و براي معطر 
كردن فضاي مسجد عود بر آن 

مي سوزاندند.
ستون عایشه یا استوانه 
در  اس��ت  س��توني  عایش�ه: 
مس��جدالنبي نزديک قبر مطهر 

و محراب پيامبر گرامي اسالم.
س�تون سریر: مس��لمانان 
ش��بها در كنار آن مي نشستند 
و مش��غول ذكر و عب��ادت مي 

شدند.
)حرس  مح�رس  س�تون 
يا س��تون علي ابن ابي طالب(: 
حضرت عل��ي )ع( در كنار اين 
ستون مي ايستادند و از پيامبر 

اسالم محافظت مي كردند.
س�تون وف�ود: كن��ار اين 
س��تون مح��ل دي��دار پيامبر با 
گروهه��ا و قبايل و هيئات هاي 

اعزامي از ساير بالد بوده است.
س�تون حنانه: پيامبر خدا 
هنگام سخنراني به درختي كه 
كنار محراب بود تكيه مي دادند 
و از آن به عنوان منبر اس��تفاده 

مي كردند.
ستون توبه ) اسطوانةالتوبه، 
معروف به ابولبابه (: محلي است 
كه توبه ابولبابه كه به مسلمانان 
و پيامب��ر خيانت ك��رده بود با 

استغاثه بخشيده شد.
مطه�ر  مرق�د  و  خان�ه   
پيامبر )حجره طاهره (: پيامبر 
هنگام بن��اي مس��جدالنبي دو 
اطاق براي همسران خود سوده 
و عايش��ه در كن��ار مس��جد از 
خشت و درخت خرما بنا كردند 
كه اكنون قبر شريف پيامبر در 

آنجا واقع است.
فاطم�ه  حض�رت  خان�ه 
زه�را )  س (: خان��ه حض��رت 
فاطمه )س( پش��ت خانه عايشه 
بود و درب خان��ه علي )ع( كنار 
س��تونهاي وفود و ح��رس قرار 

داشت.

        تاریخچه

حضرت 
محمد 

)ص( در 
ماه مبارک 
رمضان در 
سال ۶۱۰ 

میالدی 
از طرف 

خالق علیم 
و قدير به 
پیامبری 
نائل شد

عبدالرحمن خدائی 1

بر کس��ی پوشيده نيس��ت که در اين دنيای 
پهن��اور، تاريخ، مدت زمانی را ب��ه تاريکی، ظلم، 
س��تم و ش��دت بی رحمی انس��ان ها و تجاوز به 
حق��وق يکديگر ذکر کرده و ناروائی ها، ضاللت و 
گمراهی های آن دوران را مخصوصًا در قس��متی 
از اين ک��ره خاکی که از نوراني��ت علم و دانش، 
هداي��ت و ارش��اد بحدی محروم بودن��د " دوران 
جاهلي��ت " ناميدند. حتی اآلن که مدتی باالتر از 
هزار و چهارصدس��ال از آن ميگذرد هرگاه کسی 
از دوران ظلم و س��تم، جه��ل و نادانی، تاريکی و 
ظلمان��ی، بحثی را داير کن��د و قرينه ای بر مراد 
خود تعيين نکند ذهن مخاطبان به آن قسمت از 
زمان توجه می کن��د، پس از انتقال پيامبر عدل 
و رحمت حضرت عيس��ی مسيح )ع( از اين کره 
خاک��ی به اراده خداوند تب��ارک و تعالی، ارتباط 
عالم الهوت با عالم ناس��وت قطع شد و از آسمان 
ب��ه زمين وحی نازل نمی ش��د تا در س��ال ۵۷۰ 
مي��الدی پروردگار ارحم الراحمي��ن اراده کرد از 
پرت��و رحمتش، ک��ره خاکی را به مي��الد پيامبر 
واالمق��ام، افضل انبياء و مرس��لين منور فرمايد و 
ب��ه خطاب مبارکش و ما ارس�لناک اال رحمه 
للعالمي�ن و خبر با عظمت آيه ش��ريفه محمد 
رسول اهلل )ص(  ثقلين را مژده داد و انس و جن 
را مشمول رحمت بيکران گردانيد . دوران ظلمت 
و تاريکی رو به زوال اس��ت . نزديک است ارتباط 
آس��مان و زمين به وس��يله وح��ی از طرف حی 
منان با رسولش برقرار شود. حضرت محمد )ص( 
در ماه مبارک رمضان در س��ال ۶1۰ ميالدی از 
ط��رف خالق عليم و قدير به پيامبری نائل ش��د. 
ب��ه حقيقت وجود مبارک��ش رحمت الهی بود. با 
بعثت��ش دنيا منور ش��د. جه��ل و نادانی، ظلم و 
ستم از عرصه گيتی پا به فرار نهاد. راجع به اسم 
مبارکش ) محمد رس��ول اهلل )ص( ( دانش��مند 
مصری آقای محمد حسنين هيکل چه زيبا بيان 
کرده : بهذا االسم الکریم تنطق مالیين الشفاه 
ل�ه تهتّز مالیين القلوب کّل ی�وم مّرات و هذه 
الشفاه و القلوب به تنطق و له تهتّز منذ اربعمأه 
و الف سنٍة و بهذا االسم الکریم ستنطق مالیين 

الشفاه و تهتّز مالیين القلوب الی یوم الّدین.

حضرت محمد به دينی مبعوث شد که برای 
انسانها سراپا برکت و رحمت بود. هرکس تبعيت 
کن��د از گمراه��ی و بدبختی مبرا می ش��ود و به 
سعادت و رستگاری می رسد و به صراط مستقيم 

) صراط الّذين انعمت عليهم( ارشاد می شود. 
حضرت محمد )ص( از ب��دو بعثتش تا زمان 
رحلت��ش از دنيا از راه های مختلف برای وحدت 
و انس��جام بين امتش بسيار کوشش کرده، نقش 
آفرينی فرموده و به توصيه های زيادی س��فارش 
نموده تا همه مس��لمانان امت واحده باشند اول 
چيزی که از بدو ورودش به مدينه فکر مبارکش 
را مشغول کرد تنظيم صفوف مسلمين و وحدت 
ايش��ان بود و برای تحقق اين مطلب مسلمين را 
دعوت ک��رد ليتآخوا ف�ی اهلل اخوین اخوین 
تا بخاط��ر فرمان خداون��د دو نف��ر دو نفر برادر 
ش��وند.حضرتش با علی ابن ابيطالب برادر شدند 
و عمرابن الخطاب و عتب��ان بن مالک الخزرجی 
برادر ش��دند و هکذا بين هريک از انصار و مهاجر 
عقد اخوت بسته ش��د و خيلی در زندگی ايشان 
و عالق��ه و محب��ت و همکاری ب��ا يکديگر تأثير 
بسزايی داش��ت حتی وقتی يکی از دو برادر يک 
روز در مس��جد کار می کرد ديگ��ری برای امرار 
معاش ه��ر دو نفر در خارج کار می کرد روز بعد 

برعکس. 

مـــــــــــــــعارف

 1- عبدالرحمن خدائی عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، امام جمعه بانه و نماینده مردم
 کردستان در مجلس خبرگان رهبری



3 چهارشنبه  10 مهر1392 -   شماره 2
 26ذی القعده 1434  -  2اکتبر  2013

z a e r  n e w s p a p e r

زنهار در 
دين افراط 

مكنید كه 
پیش از شما 
بر اثر افراط 

در دين 
هالك شدند

فدیه
 فديه يا جريمه ارت��كاب ممنوعات احرام 

است .
كلي��ه محرمات احرام ب��ه تفصيلي كه ياد 
ش��د ،ارتكاب به آنها حرام و گناه اس��ت و 
اكث��ر آنها موجب فدي��ه )جريمه(و بعضي 
موجب فساد و باطل شدن حج و عمره مي 
گردد كه در كتب فقه مناس��ك به تفصيل 
ذكر ش��ده است و در اين جا خالصه اي از 

آن بيان مي گردد : 
الف( ذبح گوس��فند يا غذا دادن به شش 
مسكين و يا سه روز روزه گرفتن در موارد 

ذيل:
1- اس��تعمال بوي خوش و در فقه حنفي: 
اگر عضو كامل باش��د ذبح گوس��فند الزم 

است و اآل دو ريال صدقه بدهد.
2- ازاله س��ه تار مو، البت��ه در فقه حنفي: 
اگر يك چهارم سر را تراشيد گوسفندالزم 

و براي ازاله سه تار مو صدقه بدهد.
3- چي��دن س��ه قطع��ه ناخ��ن و در فقه 
حنفي: چيدن پنج انگش��ت يك دست يا 
پا گوس��فند ذبح كند و اگر كمتر باشد 2 

ريال صدقه بدهد.
4- براي مرد پوشيدن سرش و از نظر فقه 
حنفي: اگر يك ش��ب يا روز كامل پوشيد 
ذب��ح الزم اس��ت اگر كمتر باش��د 2 ريال 

صدقه بدهد.
۵- براي زن پوشيدن صورت يا كف دست 
و نزد احناف پوش��يدن كف دس��ت براي 

زنان ايرادي ندارد.
۶- ماليدن روغن به سر و ريش 

۷- بوسه و مباشرت با زن به شهوت 
ب(جماع و مقاربت ب��ا زن عمره را باطل 
م��ي س��ازد و حج نيز پي��ش از تحلل اول 
باط��ل مي ش��ود ك��ه در ص��ورت بطالن 
مس��ائل زير بر آن مترتب مي ش��ود: و در 
فقه حنفي ها جماع قبل از وقوف عرفه حج 

را باطل مي كند.
1- قرباني شتر در حالي كه در نزد حنفي ها 

قرباني الزم نمي باشد.
2- ادامه حج و عمره باطله 

1- قضاء
2- گناه 

ج( عق��د نكاح حرام و بس��ته نمي ش��ود 
وليكن فدي��ه ندارد و نكاح ن��زد حنفي ها 

ايرادي ندارد.
د( در ش��كار كردن و قطع درختان حرم 

مكي جزاءو فديه تعلق مي گيرد .

مناســــــــــــــک

م��ا به آيين ميانة س��ازنده اي كه مبتني بر 
تعادل و اعتدال در نگاه به مس��ائل ديني و 
دنيايي بي هيچ افراط و يا تفريطي است – 
ايمان داريم و برآنيم كه طبق گفته خداوند 
متع��ال ترازو را نبايد كم يا زياد گذاش��ت : 
»َاالََّتطَغوا في المي�زاِن و َاقيمواالَوزَن 
ِبالقسِط  و ال ُتخِسروا الميزانَ «)رحمن 
8و9( ديده ايم كه اسالم در همه چيز جانب 
ميانه را م��ي گيرد و همين ميانه روي را از 
ويژگي هاي اساس��ي امتش بر مي ش��مرد: 
»و كذالك جعلناكم امئ وسطا...«)بقره 

)143
1- ميان��ه اي ك��ه ب��دان ايم��ان داريم 
،نمايانگ��ر تعادل مثبت در همه عرصه هاي 
اعتق��ادي و عملي ،مادي و معنوي و فردي 
و اجتماعي است. اس��الم در زندگي فردي 
مي��ان روح و م��اده ،عقل و قل��ب ،حقوق و 
وظاي��ف و دنيا و آخرت تع��ادل برقرار مي 

سازد . 
از سوي ديگر، اسالم تعادل ميان فرد و 
جامعه را نيز رعايت مي كند نه به فرد آنقدر 
حق��وق و آزادي مي دهد كه همچون نظام 
سرمايه داري ،فرد به بهاي منافع جمع فربه 
گردد و نه به جمع )جامعه( آنقدر اختيارات 
و قدرت مي دهد كه فش��ار خود را چنان بر 
فرد سنگين سازدكه او را به انزوا و پژمردگي 
بكشاند و چنانكه سوسيالسيم و كمونيسم 
صورت داد،انگيزه ها و استعدادهاي او را فرو 

ميراند . 
اس��الم هم به حق��وق فرد توج��ه دارد 
و ه��م به حق��وق جامع��ه ،در هي��چ كدام 
اف��راط و تفريط نمي كند. احكام ش��ريعت 
و رهنموده��اي اين دين ني��ز اين تعادل را 

س��امان بخشيده اس��ت. ما ايمان داريم كه 
افراط گري در دين، فرد و جماعت را ضايع 
م��ي كند »زنهار در دي��ن افراط مكنيد كه 
پيش از ش��ما بر اثر اف��راط در دين هالك 
شدند »)س��نن ابن ماجه ش��ماره 3۰2۰( 
همچنان كه رها ش��دن از ريس��مان دين و 
ارزش ها و عقايد ش��ريعت آن نيز مهلك و 

ويرانگر است . 
2- به همين دليل اس��ت كه ما انديشه 
ميانه در هر عرصه را اس��اس كار خود قرار 
مي دهيم و ب��ر آنيم كه صالح امت در اين 

شيوه و اصالح آن نيز در همين است. 
اين انديشه به معناي:

- حد ميانه مناديان مذهب گرايي تنگ 
نظران��ه از يك س��و و و المذه��ب گرايي از 

سوي ديگر است . 
- حد ميانه مناديان سخت گيري حتي 
در فرعيات و جزئيات از يك س��و و مناديان 
تساهل و تسامح حتي در اصول و كليات از 

سوي ديگر است . 
- ح��د ميان��ه فلس��فه آرمانگراياني كه 
تقريبا هيچ توجهي به واقعيت ندارند از يك 
سو و فلسفه واقع گراياني كه به ارزش هاي 

واال ايمان ندارند از سوي ديگر است . 
- ح��د ميان��ه ثب��ات و ايس��تايي حتي 
در ابزارها و وس��ائل از يك س��و و مناديان 
پيشرفت و تحول حتي در اصول و اهداف از 

سوي ديگر است. 
- حد ميانه مناديان تجدد و اجتهاد ،ولو 
اي��ن كه در اصول دي��ن و احكام قطعي آن 
باشد از يك سو و مناديان تقليد و دشمنان 
اجتهاد حتي در مورد مسائل معاصري كه به 
ذهن گذشتگان حتي خطور هم نمي كرد از 

سوي ديگر است .
- حد ميانه مناديان گشودگي بي ضابطه 
در براب��ر جهانيان از يك س��و و مناديان در 
خويش فرو رفتن بدون دليل ، از سوي ديگر 

است . 
- حد ميانه منادي��ان افراط در تكفير تا 
حد تكفير مس��لمانان متدين از يك س��و و 
س��هل انگاري با كساني كه صريحًا مرتد به 
شمار رفته و خصم دين و مزدوران دشمنان 
مسلمانان قلمداد مي شوند ، از سوي ديگر 

است. 

اسالم ، میانه بودن و همه جانبگي

مـــــــــــــــعارف



امت و امامت واژه هايي هس��تند كه 
قرآن كري��م در باره حضرت ابراهيم 
)ع(بنيانگذار حج به كار برده اس��ت 
. اي��ن دو واژه افزون ب��ر بار معنوي 
عميقي كه دارند نقش��ي كه در حج 
ايف��ا مي كنند، با مس��ائل اجتماعي 
و سياس��ي نيز رابطه دارن��د )آيات 

12۰تا 124 سوره نحل (
«  و »ُاَمَم«  »امت » ماخوذ از »امَّ
ب��ه معن��اي قص��د ك��ردن و آهنگ 
حرك��ت به س��ويي نمودن اس��ت و 
بدين لحاظ ب��ر جماعتي اطالق مي 
ش��ود كه مقص��د واح��دي را دنبال 
كنن��د . كار برد ام��ت درقرآن بدين 
معنا فراوان است و نيز امت به كسي 
گفته مي ش��ود كه دين ح��ق را از 

ميان اديان برگزيده است . 
از مجم��وع آنچ��ه لغ��وي ه��ا و 
مفس��ران بر معناي ام��ت گفته اند 
،چنين به دست مي آيد كه حضرت 
ابراهيم )ع(،امام ،اسوه ،جامع فضائل 
،معلم خي��ر ،تنها داع��ي توحيد در 
عصر خ��ود بنيانگذار امت موحد بود 
و يك فرد ب��ه جاي گروه و جماعت 
و در زماني كه شرك بر جهان سايه 
افكن��ده و موحدي نبود ، او به مثابه 
يك ام��ت ،يك تن��ه در برابر جبهه 
كفر و جهان ش��رك قي��ام كرد و با 
تس��ليم و تعبد محض در برابر خدا 
، به برپايي مكتب توحيد برخاس��ت 
و ي��ك تن��ه كار امت��ي را ك��رد و با 
دستياري فرزندش قبله گاه موحدان 
را بنا نمود . چنانك��ه واژه »قانتًا هلل 
» و » حنيف��ًا« يعن��ي او مطيع خدا 
ب��ود و به ام��ر خدا قيام ك��ردم و از 
بيراهه هاي ش��رك روي بگردانيد و 
در متن جاده حق و اعتدال و ايمان 
و اعتقاد قرار گرفت . به همين جهت 
خداوند او را اس��وه اه��ل ايمان قرار 
داد و نام و راهش را پايدار ساخت و 
پ��اداش دو جهان بدو عنايت فرمود، 
چنان كه در ادامه آيه آمده اس��ت : 

» او نعمت هاي پروردگار خويش را 
سپاسگذاري كردو خدايش)به نبوت  
و امام��ت( برگزي��د و به راه راس��ت 
هدايت فرمود و در دنيا خير و نيكي 
به وي عطا نمود و در آخرت در زمره 

صالحان در آيد . )نحل 124(.
حسنه دنيا كه فراتر از متاع دنيا 
است ،همان نام نيك و طريقه پايدار 
او است در تاريخ ،همان چيزي كه او 
از خداي خود مس��ئلت كرد:«.احعل 
لي لسان صدٍق في اآلخرين »و اين 
اس��ت س��نت الهي در باره بندگان 
شايس��ته خود كه هر گاه براي خدا 
قي��ام كنند و دين حق را به پا دارند 
هر چند تنها باش��ند ،خدايشان تنها 
نمي گذارد و رش��ته محبتشان را بر 
دل ها مي گستراند و راه و رسمشان 

پايدار مي سازد . 
امت واحد اسالمي 

مكتب  بنيانگذار  ،ابراهي��م  باري 
توحيد و موسس امت موحد بود . او 
در عصر خويش به تنهايي خود يك 
امت بود و خداوند امامت خلق را بدو 
س��پرد و آيين و طريقه اش را براي 
نس��ل هاي بعدي پايدار ساخت و با 

ظهور حضرت ختمي مرتبت ش��كل 
مطلوب و نهايي خود را يافت چنان 
كه در ادامه همين آيات آمده اس��ت 
:خداوند پيامبر خود حضرت محمد 
)ص(را ب��ه ادام��ه راه ابراهيم يعني 
همان توحي��د خالص و موضعگيري 
در برابر اقطاب شرك  و نفي و طرد 
ان��داد و اضداد فراخوانده مي فرمايد 
:ثم اوحينا اليك ان اتبع ملئ ابراهيم 
حنيفا و ما كان من المشركين )نحل 
124(.و اين عقي��ده آرماني بود كه 
ابراهيم براي تحقق آن دعا كرد و از 
خدا خواست تا از اين نسل پيامبري 
را براي ايش��ان برگزيند ت��ا به آنان 
كتاب و حكمت بياموزد و از آلودگي 

پيراسته و پاكيزه كند. 
دو هزار و پانصد س��ال گذش��ت 
تا دع��اي ابراهيم به اجابت رس��يد 
و زمين��ه هاي فك��ري و فرهنگي و 
ش��رايط اجتماع��ي و تاريخي فراهم 
آمد تا از دودمان اسماعيل ذبيح )ع(
پيامبر موعود قدم ب��ه عرصه وجود 
نهاد و با بعثت مبارك او آيين استوار 
اسالم كه شالوده اش ملت ابراهيمي 
اس��ت ظهور كرد و بر گستره جهان 

پرتو افش��ان گرديد و زمينه تشكيل 
امت واحد اسالمي فراهم شد . 

راز اي��ن كه حج تبل��ور و تجلي 
توحيد ابراهيم��ي و بازگو كننده راه 
و رس��م و طريقه او اس��ت در همين 
نكته نهفته اس��ت كه آرمان ابراهيم 
در تاس��يس ام��ت توحيد ب��ا ظهور 
پيامب��ر خاتم )ص( عيني��ت يافت. 
پس ح��ج با تكيه بر س��نت ابراهيم 
باي��د بماند ت��ا بازگو كنن��ده حيات 
توحيدي آن آغازگر و صورت تكامل 
يافته اش در پرتو ش��ريعت احمدي 

استوار گردد. 
تش��كيل امت واحد اس��المي از 
ديدگاه اس��الم، مبتني بر س��ه چيز 
است كه به يك اصل باز مي گردد و 
آن س��ه عبارتند از :توحيد،وحدت و 
عبودي��ت . چنان كه قرآن كريم مي 
فرماي��د : ان هذه امتكم و امئ واحدئ 

و انا ّربكم فاعبدون )انبياء 92(.
حج گزاران بايد از جامه فرديت 
و نژاد و قوميت بدر آيند و بي رنگ و 
بدون نام و نشان به درياي خروشان 
خلق بپيوندند و به خداي واحد س��ر 
تس��ليم فرود آورند تا هر فردش��ان 
چون ابراهيم امتي شود ،امتي شاهد 

براي ديگر انسان ها . 
وقتي از »من« بدر آيي و خود را 
نف��ي كني و در »ما« حلول كني هر 
كسي يك جامعه مي شود يعني فرد 
خود يك امت مي ش��ود . چنان كه 
ابراهيم امت شد و تو كنون مي روي 
تا ابراهيم ش��وي، همه همديگر مي 
ش��وند . يك، همه مي ش��ود و همه 
يك و جامعه ش��رك ب��ه توحيد مي 

رسد و امت مي شود . 
مدینه  - باب العوالی شارع علی بن ابیطالب )ع(  
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ویژه
اهل سنت

حج تبلور و تجلی توحید ابراهیمی
 محمد تقي رهبر

روز ترویه کدام روز است؟
   الف( نهم ذی حجه ب ( دهم ذی حجه ج( اول ذی حجه د( هشتم ذی حجه

ایام تشریق عبارتند از . . . .
   الف( روز دهم ، يازدهم ، دوازدهم ذی حجه ب( روز يازدهم ، دوازدهم ، سيزدهم 

ذی حجه ج ( روز نهم ، دهم ، يازدهم ذی حجه د ( ده روز اول ذی حجه
رکن یمانی . . .

   الف ( همان رکن عراقی است ب( رکن بعد از حجر االسود است ج( رکن قبل از
حجر االسود است د( همان رکن شامی است

یادآوري: نوشتن نام و شماره كاروان الزامی است.
عالقه مندان به ش��ركت در اين مس��ابقه پاس��خ هاي صحيح خود را با پيام كوتاه 
)sms  (حداکثر تا روز ش��نبه  مورخ  92/۰۷/13 به ش��ماره ۰۵3۷2884۶9 ارسال 

نمايند. 
مديري��ت اهل س��نت بعثه مقام معظم رهبري به قيد قرع��ه جوايزی را به برندگان 
مس��ابقه اهدا خواهد کرد. ضمن��ًا جوايز برندگان  برای اه��داء در اختيار روحانيون 

کاروان های مربوطه قرار می گيرد.

مسابقه فرهنگی 2


