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ـﻪ اﺧﺘﻼس ﮐﻨـ
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ﮐﺴـ
ﺑﮕﯿﺮد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ
دﯾﺪ
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﻋﺬاب اﻓﺮاد ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪل
اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺧﺘﻼس ﮐﺮد ،ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ
ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در درس
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻗﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن
دﯾﻦ ﺧﺪا را ﯾﺎری ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل او را ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺪاری از ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﻘﺪاری ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﮐﻤﮏ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺼﺮت اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻣﻌﻨﺎی وﻻﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﮐﺎر ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد
اﻣﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻﮐﺲ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮد ﺧﺪا ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً وارد ﮐﺎر
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺴﺎن را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺎد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ درس ﺧﺎرج ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﮐﺘﺎﺑﯽ وزﯾﻦ ،ﻣﺘﻘﻦ ،ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻗﺮآن در ﻋﯿﻦ
اﺗﻘﺎن آﺳﺎن و دﻟﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺳﺨﺖ و ﺳﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ
ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اداﻣﻪ داد :اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺮ اﻟﯽ اﻟﻠﻪ
ﮐﻨﻨﺪ و زاد اﯾﻦ راه ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ،ﺗﻘﻮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ
ﺑﺮود و ﻧﻪ راه ﮐﺴﯽ را ﺑﺒﻨﺪد ،ﺗﻘﻮا ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ اﻧﺴﺎن واﺟﺒﺎت را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﺤﺮﻣﺎت را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﻏﯿﺮ از زاد و ﺗﻮﺷﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای
ﺳﯿﺮ اﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺮﮐﺐ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻃﯽ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ ،اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮده اﻣﺎم
ﻋﺴﮑﺮی)ع( اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺐ در ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ
از ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻨﺪ و از ادﺑﺎر و اﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎراﺣﺖ
و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺸﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻧﺎب ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﺷﻌﺒﺎن ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺷﻌﺒﺎﻧﯿﻪ از ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ و ﭘﺮﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺟﺎت ﮐﻨﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ او
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ راه ﺑﺮای ﺗﺮﻗﯽ او ﺑﺎز اﺳﺖ.
ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎوﺟﻮد ﺧﻄﺮﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ذرهای

ﺑﯽﻣﻬﺮی در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺎن
اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺧﺘﻼس ﮐﺮد ،ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﭼﺎه
اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺟﻬﻨﻢ در ﻧﻈﺎم ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪل
اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺻﺪامﻫﺎ،
اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از
ﻏﻀﺐ او اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس رﺣﻤﺖ اﻓﺮادی را ﺑﻪ
ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯽﺑﺮد ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻖ ﻣﻈﻠﻮم را از ﻇﺎﻟﻢ ﺑﮕﯿﺮد؛ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت
ﺳﺮﻓﺮاز ﮐﻨﺪ.

آﻏﺎز ﭘﺬﯾﺮش ﻃﻼب اﻫﻞﺳﻨﺖ در ﻣﻘﻄﻊ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﺎن از آﻏﺎز ﭘﺬﯾﺮش ﻃﻼب اﻫﻞﺳﻨﺖ
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎه ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﺧﺒﺮ داد.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه از
ﻋﺰم داﻧﺸﮕﺎه ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺗﻘﺮﯾﺐ در ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮی اﻫﻞﺳﻨﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه
ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ )ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری( ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل
ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺧﺒﺮ داد.
وی در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ادﯾﺎن و
ﻣﺬاﻫﺐ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺪارس ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﻫﻞﺳﻨﺖ ،آن دﺳﺘﻪ از ﻃﻼب ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک
ﺳﻄﺢ دوم )وﯾﮋه اﻫﻞﺳﻨﺖ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻪ آدرس  azmoon.urd.ac.irدر آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ
ﺳﯿﺰدﻫﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ) 1398در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﻢ ،ﻣﺸﻬﺪ ،زاﻫﺪان ،ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ،
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،اﻫﻮاز ،ﺳﻨﻨﺪج ،اروﻣﯿﻪ ،ﮔﺮﮔﺎن و ﺗﻬﺮان( ﺷﺮﮐﺖ و ﭘﺲ از
ﮐﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم ) 60ﻧﻤﺮه از  100ﻧﻤﺮه( در دوره آﻣﻮزﺷﯽ دروس
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزی ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1398ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و

ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ ،در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺗﻘﺮﯾﺐ داﻧﺸﮕﺎه ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ درﺑﺎره رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺬاﻫﺐ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺼﻮف و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﺣﻘﻮق
زن در اﺳﻼم و زن و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻃﻼب اﻫﻞﺳﻨﺖ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
دﻫﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ واﺟﺪان ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻪ آدرس  urd.ac.irﺿﻤﻦ اﻃﻼع از
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،در آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻧﮑـﻮداﺷﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿـﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
 .1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺤﻔﻞ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ وﺣﺪت
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ وﺣﺪت ،ﻣﺤﻔﻞ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻗﺎرﯾﺎن و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﮐﺸﻮری در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﻔﻞ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﻗﺮآن ﮐﺘﺎب وﺣﺪت” ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ وﺣﺪت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﺎرﯾﺎن و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﮐﺸﻮری ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن داراﻟﻘﺮآن در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

اﻗﺘـﺪار ،اﻣﻨﯿـﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓـﺖ ﮐﺸـﻮر
ﻣﺮﻫﻮن ﺧﻮن ﺷﻬﺪاﺳﺖ
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺼﯿﺮی و

ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺳﯿﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان در دوران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺷﻬﺪای
ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﮐﺎﮐﯽ ﮔﻔﺖ :اﻗﺘﺪار ،اﻣﻨﯿﺖ و ﻋﺰت ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﺮﻫﻮن و ﻣﺪﯾﻮن ﺧﻮن ﭘﺎک ﺷﻬﺪا و ﺻﺒﺮ و
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آنﻫﺎ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺷﻬﺪا ﻫﻤﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ دﯾﻦ اﺳﻼم ،اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ،آرﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﺎم )ره( ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺮوز
اﺣﺘﺮام و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا ،ﺟﺎﻧﺒﺎزان ،رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﺳﺮا
وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻮد و ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻤﺴﺮان و ﻣﺎدران ﺷﻬﺪا را زﯾﻨﺐ
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﺪار ﮐﺎﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺪﯾﻮن اﯾﺜﺎرﮔﺮی ﺷﻬﺪا در ﻃﻮل دوران
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻓﺘﺨﺎرات اﻣﺮوز ﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺮﻫﻮن ﺧﻮن ﭘﺎک ﺷﻬﺪاﺳﺖ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺎﺟﯿﺎﻧﯽ اﻓﺰود :از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا ﻣﯽﺗﻮان درسﻫﺎی
زﯾﺎدی ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﺜﺎر ،ﻋﺸﻖ ،ﺻﺒﺮ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ازﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ اﺳﺖ.

ﮐﺎرﮔـﺎه ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣـﯽ در
ﻋﺴـﻠﻮﯾﻪ ،ﺳـﯿﺮاف ،ﺳـﻬﻤﻮ ﺟﻨـﻮﺑﯽ و
ﺧﺮه

ﺑـﺎ ﺣﺮﮐـﺎت اﻧﺘﺤـﺎری ﻧـﻪ ﻣﻌﺮوﻓـﯽ
اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﻪ ﻣﻨﮑﺮی ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروﻗﯽ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﮑﻮس داﺷﺘﻪ و اﺳﻼمﺳﺘﯿﺰی و اﺳﻼم
ﮔﺮﯾﺰی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت اﻧﺘﺤﺎری و آدم ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺟﺮا
ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻣﻨﮑﺮی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروﻗﯽ اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮔﻨﺎوه در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﺑﯿﺎن ﻧﻔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﺳﻼم ﮔﻔﺖ :ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ» :و ﺑﻨﺎ
ﻟﮑﻢ ﻧﺎﺻﺢ اﻣﯿﻦ« ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻔﯿﻖ و اﻣﯿﻨﻢ .ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از آدم ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و ﻋﻄﻮﻓﺖ ﺑﻮده و دﻏﺪﻏﻪ
اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ ﻣﺪاوا ﮐﺮدن اﻣﺮاض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮان و ﻧﯿﺮوی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص(
در راﺳﺘﺎی زدودن ﻟﮑﻪﻫﺎی ﻧﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﻣﯽﮐﺮد؛ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﻣﺤﺼﻮر را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و ﻣﺴﯿﺮ
درﺳﺖ و ﭘﺎک زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺧﯿﺮﺧﻮاه اﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص( ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺻﺢ و اﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم ﺣﺮﯾﺺ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮای اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردن ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم
آنﭼﻨﺎن اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ وارد ﺷﻮد؟ »ﻓﻠﻌﻠﮏ ﺑﺎﺧﻊ ﻧﻔﺴﮏ
ﻋﻠﯽ اﺛﺎرﻫﻢ ان ﻟﻢ ﯾﺆﻣﻨﻮا ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﻔﺎ« ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻗﺮآن اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ﺟﺎن ﻋﺰﯾﺰت را از ﺷﺪت ﺣﺰن و اﻧﺪوه
و ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻫﻼک ﺳﺎزی.
وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت ﻫﻮد ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ در راﺳﺘﺎی درﻣﺎن
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آنﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﯾﺎ ﻗﻮم اﺳﺘﻐﻔﺮوا
رﺑﮑﻢ ﺛﻢ ﺗﻮﺑﻮا اﻟﯿﻪ ﯾﺮﺳﻞ اﻟﺴﻤﺎ ء ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻣﺪارا وﯾﺰددﮐﻢ ﻗﻮة اﻟﯽ
ﻗﻮﺗﮑﻢ و ﻻ ﺗﺘﻮﻟﻮا ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ« .ای ﻗﻮم از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ آﻣﺮزش ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎراﻧﯽ ﻓﺮاوان
و ﭘﯿﺎﭘﯽ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎرل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ و ﺟﺴﻤﯽ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و رویﮔﺮدان ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺮ ﮐﻔﺮ و ﮔﻨﺎه اﺻﺮار ﻧﻮرزﯾﺪ.
ﻓﺎروﻗﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺣﻀﺮت اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ اﻟﺼﺪﯾﻘﻪ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪازاﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻃﺎﯾﻒ ﺑﻌﺪ از  10روز دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ دﯾﻮاﻧﮕﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪ و از ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎی ﻣﺒﺎرک اﯾﺸﺎن ﺧﻮن
ﺟﺎری ﺷﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از ﻓﺮط ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﺳﺮم را ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻗﺮن اﻟﺜﻌﺎﻟﺐ رﺳﯿﺪم ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﺮم را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم ﺑﻪ
اﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮم ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺑﻮدم ﻧﺎﮔﺎه ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﻣﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻧﺪ؛ ﺣﺎل ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﮐﻮهﻫﺎ
را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﻮری ﮐﻪ ﻣﯽدﻫﯿﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .آن ﻣﻼﺋﮏ ﻫﻢ ﺑﺮ
ﻣﻦ ﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻣﺤﻤﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ دو ﮐﻮه اﺑﻮﻗﺒﯿﺲ و
ﮐﻮه ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻗﯿﻘﻌﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺰم .آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﯿﺮ
ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮای اﻣﺖ ﺧﻮد و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ آنﻫﺎ دﻟﺴﻮز و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞاﺟﺮا و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﮑﻮس داﺷﺘﻪ و اﺳﻼمﺳﺘﯿﺰی و اﺳﻼم ﮔﺮﯾﺰی ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآورد .ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت اﻧﺘﺤﺎری و آدم ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﮔﺮدد و
ﻣﻨﮑﺮی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

آﺳﺎﯾﺶ و اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺪﯾﻮن
ﺷﻬﺪا و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا اﺳﺖ
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪی در دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪای اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا ﭼﺸﻢوﭼﺮاغ ﮐﺸﻮرﻧﺪ و آﺳﺎﯾﺶ و اﻣﻨﯿﺖ
ﮐﺸﻮر ﻣﺪﯾﻮن دﻻورﻣﺮدیﻫﺎی ﺷﻬﺪا و ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده آنﻫﺎ اﺳﺖ.
در اوﻟﯿﻦ روز از ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در
اﻣﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﻬﺪای اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪی رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ،آﻗﺎی ﻓﺎﺿﻞ اﺣﻤﺪی
رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ،آﻗﺎی ﻏﻼمﭘﻮر ﻣﻌﺎون ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ و آﻗﺎی ﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺨﺸﺪار ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﺣﻀﻮر

داﺷﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ و دﯾﺪار ﺻﻤﯿﻤﯽ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺳﻬﻤﻮﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ ﺷﻬﺪا ،از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﭘﻨﺞ ﺷﻬﯿﺪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ روﺳﺘﺎی اﺧﻨﺪ و ﺳﻬﻤﻮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺷﻬﯿﺪان ﺟﻨﮕﺠﻮ،
رﺣﻤﺎﻧﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﺟﺎﺳﻢ زارﻋﯽ و آزاده و ﺟﺎﻧﺒﺎز زارﻋﯽ ،ﺿﻤﻦ
ﻗﺪرداﻧﯽ ،ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه اﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪﺳﺎزان ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﯿﺪان ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻓﯿﻖ و
ﺳﻌﺎدت ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖﮔﺰاران ﭼﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭼﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻤﯿﻦ
ﻋﺮض ادب ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ درﯾﻎ ﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﻬﺪا را ﭼﺸﻢوﭼﺮاغ ﮐﺸﻮر و ﻣﻤﻠﮑﺖ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
آﺳﺎﯾﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺪﯾﻮن دﻻورﻣﺮدیﻫﺎی ﺷﻬﺪا و ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻬﺪا ﻧﮕﺎه دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺎه آزادﮔﯽ
و آزادﻣﺮدی اﺳﺖ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم اﺣﻤﺪی اﻓﺰود :ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨﺎر و ﻣﺪال ﺷﺮاﻓﺖ و
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﺎﺷﻮرا اﺗﻔﺎق ﺗﻠﺨﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
اﺳﺖ
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﮐﺸﺘﮑﺎر :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ در ﺷﺄن اﻫﻞﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا)ص( ﻓﺮود
آﻣﺪ و ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺮوران اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ
ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮور و آﻗﺎی ﺟﻮاﻧﺎن اﻫﺎل ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن دو رﯾﺤﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻣﺤﺒﻮب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﮐﺸﺘﮑﺎر اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺳﻬﻤﻮ در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮم و ﻋﺎﺷﻮرا ﮔﻔﺖ :ﺣﻮادث ﺑﺴﯿﺎری در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ در روز
ﻋﺎﺷﻮرا اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ رواﺋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر
اﺳﺖ .از آن دﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻮﺑﻪ ﺣﻀﺮت آدم
اﺳـﺖ .ﮐﺸﺘـﯽ ﺣﻀـﺮت ﻧـﻮح در اﯾـﻦ روز آرام ﮔﺮﻓـﺖ و در روز ﻋـﺎﺷﻮرا
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻠﻪ از آﺗﺶ ﻧﻤﺮود ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ و در اﯾﻦ روز ﺣﻀﺮت
ﯾﻮﺳﻒ و ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل دوری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .و در
اﯾﻦ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﻞ را ﺷﮑﺎﻓﺖ و ﻣﻮﺳﯽ را ﻧﺠﺎت داد.

وی ﺑﺎ ﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﻠﺦ ﻋﺎﺷﻮرا اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﺎل  61ﻫﺠﺮی اﺗﻔﺎق
ﺗﻠﺦ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و آن ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺤﺴﯿﻦ)رض( ﺳﺒﻂ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ)ص( ﭘﺴﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا)رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ( ﺳﺮور
زﻧﺎن ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﺑﺮﺗﺮی ﻓﺮزﻧﺪان
در ﺷﺄن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )رض( ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺮوران اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮور و آﻗﺎی ﺟﻮاﻧﺎن اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن دو رﯾﺤﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻣﺤﺒﻮب دل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺠﺎع ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرش اﻣﺎم ﻋﻠﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺟﻤﻞ و ﺻﻔﯿﻦ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﮐﺸﺘﮑﺎر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﻀﺮت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮﻳﺶ و
ﺑﻌﻀﻲ ﻳﺎران ،ﭘﺲ از وداع ﺑﺎ ﺟﺪش ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص( از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻣﻜﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد .آﻧﭽﻪ اﻣﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﮑﻪ ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ اﻣﻦ ﮐﻪ
ﯾﺰﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻮاده رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
دﺳﺖ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮآن و ﺣﺮم ﺑﻮدن ،ﭘﻮﺷﺶ اﻣﻨﯽ داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ
ﺣﻀﺮت ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ رﻓﺖ.
ﮐﻮﻓﯿﺎن ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ
وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﻲ ﺿﻤﻦ دﻋﻮت از اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻋﻮت آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪﻫﺪ ،ﻓﺮدای ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻜﺎﻳﺖ او را ﺑﻪ
ﻧﺰد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .اﻣّﺎ ﭘﺲ از آنﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ،
ﻣﺴﻠﻢ اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ را در ﻛﻮﻓﻪ دﻳﺪﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
وﻓﺎداری ﺑﺎ وی ﺑﻴﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی ﻋﺒﻴﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاردﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن دﺳﺖﻫﺎی ﺑﻴﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ،در
ﻛﺮﺑﻼ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺷﺪ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺎد و ﺷﻤﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ارﺗﺶ در ﮐﺮﺑﻼ،
ﻫﻔﺘﺎدﺗﻦ از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم و ﻫﻔﺪه ﺗﻦ از اﻫﻞ ﺑﯿﺘﺶ را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﮐﺎرﮔـﺎه ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣـﯽ در

ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻮان
ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻮان
ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻼﺣﯽ در
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ در ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻼﺣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢاﻟﺸﺎن ﮔﻔﺖ :در آﻣﻮزه
ﻫﺎی ﻗﺮآن ،زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﻬﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﻤﺎل ﭘﺮوردﮔﺎر در ﭼﻬﺮه
اﻧﺴﺎن ﺟﻠﻮهﮔﺮی ﻣﯽﻛﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آراﻣﺶ و آﺳﺎﻳﺶ زن و ﻣﺮد را در
ﻗﺎﻟﺐ ﺳﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ،در ﺳﻮره روم ﺑﻴﺎن ﻣﯽﻛﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻨﺸﺎ آراﻣﺶ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻋﻄﻮﻓﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺒّﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.

