متن مصاحبه با آخوند حاجی محمد عابدی
کر امام جمعه شهرستان بندر ترکمن
سوال :استاد گرامی وحدت و همدلی بین اقوام و
طوایف اسالمی از مباحث

بیثیام م ثر دم حثوز

فرهنگ تقریبی است ،لطفا نظرتان ما بفرمائید؟
 وحدت وهمدلی بین اقوام وطوایف مذهبی
وحدت و همدلی بین اقوام و طوایف اسالمی یکی از آموزه های قرآن کریم و از سفارش های موکد رسول
گرامی اسالم است .پیامبر(ص) هم با کلمات روشن بخش و هدایت گر و هم با سیره عملی خود ،همواره امت را
به اتحاد و همبستگی و دوری از تفرقه و پراکندگی دعوت نموده است و هرگز اجازه بروز اختالف و تفرقه میان
مسلمانان را نداده است.
 پرهیز از تفرقه و منازعه مذاهب اسالمی
دعوت به وحدت و یگانگی مسلمانان ،و پرهیز از تفرقه ،از دستورات قرآن و سیره نبی اکرم(ص) و اولیای
دین است .قرآن کریم همه مسلمان و پیروان خود را به اعتصام و وحدت و پرهیز از تفرقه فرا می خواند؛
«واعتصموا بحبل اهلل جمیعا وال تفرقوا» (آل عمران )103
 وحدت کشورها و دولتهای اسالمی
آنچه که ملت ها را به هم نزدیک می کند و یک ملت باید از آن ،تحقق پیدا بکند؛ آن اسالم است .اسالم
یک ملت واحده است .و ممالک اسالمی ،مثل محله های یک شهر به هم نزدیک اند .و همه روی قواعدد
اسالمی موظف اند که با هم متحد باشند .و همه زیر پرچم توحید ،متحد الکلمه با کسانی کده بدرخالف
اسالم هستند ،مقابله کنند و آنها را هدایت کنند به اسالم ،و خودشان را حفظ کنند از شر آنها.
 حمایت از بیداری و قیام اسالمی ملت ها
بدون شک بیداری و قیام اسالمی در بین ملت های جهان اسالم ،برگرفته از انقدال اسدالمی در ایدران
است.
 فراخوانی مسلمین جهان برای مبارزه با صهیونیسم
اکنون که دولت غاصب اسرائیل ،برای فتنه انگیزی بیشتر و تجاوز زیادتر به سرزمین های عربی و ادامده
دست غاصبانه در قبال صاحبان حق ،بپاخاسته و آتش جنگ را برای چندمین بار شعله ور ساخته است،
و برادران مسلمان مادر راه ریشه کن کردن این ماده فساد و آزادی فلسطین جان برکف نهاده در جبهده

نبرد و میدان شرف به جنگ پرداخته اند ،بر عموم دولتهای ممالک اسالمی؛ بخصدوص دول عربدی الزم
است که با توکل به خدای متعال و تکیه بر قدرت الیزال ،همه قوا و نیروی خویش را بسیج سداخته بده
یاری مدان فداکاری که در خط اول جبهه چشم امید به ملت اسالم دوختده اندد بشدتابند ،بدرای آزادی
فلسطین و احیای مجد و شرف و عظمت اسالمی در این جهداد مقددش شدرکت کنندد؛ از اختالفدات و
نفاقهای خانمانسوز و ذلت بار دست برداشته ،دست برادری به هم داده صفوف خود را فشرده و متشکل
سازند؛ از قدرت پوشالی مدافعان صهیونیست و اسرائیل نهراسند.
 اعالم روز جهانی قدش
روز جهانی قدش ،روز بیداری امت اسالمی و مبارزه با صهیونیسم است .روز قدش تاریخ خونین شجاعت
و مقاومت اسالمی و هر برگ این دفتر ،یادمان حماسه ماندگار و مظلومیت ملت فلسطین است.
 ضرورت احترام به مقدسات و پرهیز از اهانت به آنها
اهانت به مقدسات ،توهین و تحقیر ظالمانه نسبت به باورها ،موجب ایجداد تفرقده و بده خطدر اندداختن
اساش وحدت امت اسالمی ،گناهی بزرگ است .پرهیز از اهانت به مقدسات در تمام جوانب رعایت شدود
اعم از رسانه ملی و غیره ...تا وحدت بین مسلمین به معنای کامل تحقق پیدا کند.
 فتوای امام خمینی(ره) در خصوص حکم سلمان رشدی
به نظر اینجانب فتوای امام خمینی(ره) یک فتوای جهانی و موثر بود تا کسی جدرات اهاندت بده اسدالم،
پیامبر و قرآن نکند.
 آخوند محمد عابدی کر امام جمعه اهل سنت بندرترکمن در تاریخ  1391/10/27با اشاره به اهميت
دهه فجر و هفته وحدت عنوان کرد :پيروزی انقالب اسالمی نشات گرفته از وحدت و یكدلی مردم بود
وتقارن این دو جشن هم اکنون یادآور آن زمان است.
وی افزود :وحدت اصولی ،بر نوعی نگرش عميق و پایدار و خالی از انحرافات در جامعه اسالمی متكی
است .وحدت اصولی ،در مقایسه با دیگر برداشتهایی که از مفهوم وحدت میشود ،برداشتی بسيار عميق و
معرفتشناسانهتر است.
امام جمعه اهل سنت بندرترکمن افزود :پيام هفته وحدت این است که با دست اتّحاد و ذهن هوشيار ،در
سایه دستورات پيامبر خدا و اطاعت از ولی امر مسلمين جهان مجال تفرقهافكنیِ را از بيگانگان بگيریم.

عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت تأکيد کرد :بیتردید اگر مسلمانان ،قرآن و
پيامهای رهایی بخش این کتاب آسمانی را سر لوحه امور سياسی و اجتماعی خویش قرار دهند ،هيچ
قدرتی را یارای مقابله با آنان نخواهد بود.
 آخوند عابدی کر وجود پيامبر نور و رحمت ،قرآن ،نماز ،حج و ...را از جمله مشترکات دین اسالم
دانست که برای رسيدن به حد کمال انسانی باید هر چه بيشتر تقویت شوند.
وی اضافه کرد :وحدت و انسجام مسلمين ،سبب یاس و شكست دشمنان می شود و امروز دین اسالم با
وحدت مسلمين در سراسر جهان می درخشد.
آخوند عابدی کر وجود پيامبر نور و رحمت ،قرآن ،نماز ،حج و ...را از جمله مشترکات دین اسالم
دانست که برای رسيدن به حد کمال انسانی باید هر چه بيشتر تقویت شوند.
وی اضافه کرد :وحدت و انسجام مسلمين ،سبب یاس و شكست دشمنان می شود و امروز دین اسالم با
وحدت مسلمين در سراسر جهان می درخشد.
 آخوند محمد عابدی کر امام جمعه اهل سنت بندرترکمن در تاریخ  1392/5/8نيز حضور یكپارچه
ملت در راهپيمایی روز قدس را نشانه دلبستگی به امام(ره) و مقام معظم رهبری دانست و خواستار
حضور یكپارچه و منسجم امت اسالمی در این راهپيمائی شد.
 آخوند عابدی کر افزود :آخرین جمعه برای همه مسلمانان جهان از همه مذاهب و در همه جای عالم
از اهميت خاصی برخوردار است و انتخاب این روز توسط حضرت امام (ره) به معنای آن است که راه
آزادی قدس وحدت مسلمانان است.
 آخوند محمد عابدی کر درخطبه های نماز جمعه اهل سنت شهرستان بندرترکمن در تاریخ
 1391/5/27گفت :برگزاری همه ساله راهپيمائی روز قدس حساسيت و ویژگی خاص خودش را
داشته است ،اما امسال با توجه به تحوالت منطقه ای و با توجه به موج روزافزون بيداری اسالمی از
اهميت خاصی برخوردار است.
وی ،شرکت در راهپيمایی روز قدس را اعالم حمایت از مردم مظلوم فلسطين و تجدید ميثاق با آرمان
های بنيانگذار انقالب اسالمی ایران برشمرد و افزود :مساله قدس مختص مردم فلسطين نيست ،بلكه متعلق
به تمامی جهان اسالم است.
 آخوند عابدی کر در ادامه با اشاره به نزدیك شدن به روز عيد سعيد فطرگفت :عيد سعيد فطر یكی از
اعياد بزرگ اسالمی است که به دليل اهميت و عظمت خاص آن ،در روایات اسالمی برای این روز
دعاها و اعمال خاصی ذکر شده است .تمامی مسلمانان پایان یك ماه روزه داری و عبادت خویش را
جشن می گيرند و اجر و پاداش خود را از خداوند متعال دریافت می کنند.

امام جمعه شهرستان بندرترکمن افزود :عيد سعيد فطر برای مسلمانان ،هدیهای آسمانی است و پرداخت
زکات فطره و برگزاری نماز عيد نيز از اعمال واجب این روز است.
وی ادامه داد :عيد فطر در ایران اسالمی یك روز واحد می باشد و روزی است که همه مسلمانان جهان
درکنار یكدیگر به نماز می ایستند و وحدت مسلمانان را به نمایش می گذارند ،وحدتی که سبب ذلت و
نااميدی شيطان و نيز خواری استكبار و دشمنان اسالم میشود.
وی ،تنها منبع موثق اعالم حلول ماه شوال را دفتر مقام معظم رهبری دانست و گفت :در صورت رویت
هالل توسط مردم مراتب به دفاتر نمایندگی ولی فقيه در استان ها گزارش می شود.
 آخوند محمد عابدی کر امام جمعه اهل سنت بندرترکمن در تاریخ  1392/5/8نيز حضور یكپارچه
ملت در راهپيمایی روز قدس را نشانه دلبستگی به امام(ره) و مقام معظم رهبری دانست و خواستار
حضور یكپارچه و منسجم امت اسالمی در این راهپيمائی شد.
 آخوند عابدی کر افزود :آخرین جمعه برای همه مسلمانان جهان از همه مذاهب و در همه جای عالم
از اهميت خاصی برخوردار است و انتخاب این روز توسط حضرت امام (ره) به معنای آن است که
راه آزادی قدس وحدت مسلمانان است.
 آخوند محمد عابدی کر درخطبه های نماز جمعه اهل سنت شهرستان بندرترکمن در تاریخ
 1391/5/27گفت :برگزاری همه ساله راهپيمائی روز قدس حساسيت و ویژگی خاص خودش را
داشته است ،اما امسال با توجه به تحوالت منطقه ای و با توجه به موج روزافزون بيداری اسالمی از
اهميت خاصی برخوردار است.
وی ،شرکت در راهپيمایی روز قدس را اعالم حمایت از مردم مظلوم فلسطين و تجدید ميثاق با آرمان
های بنيانگذار انقالب اسالمی ایران برشمرد و افزود :مساله قدس مختص مردم فلسطين نيست ،بلكه متعلق
به تمامی جهان اسالم است.
 آخوند عابدی کر در ادامه با اشاره به نزدیك شدن به روز عيد سعيد فطرگفت :عيد سعيد فطر یكی از
اعياد بزرگ اسالمی است که به دليل اهميت و عظمت خاص آن ،در روایات اسالمی برای این روز
دعاها و اعمال خاصی ذکر شده است .تمامی مسلمانان پایان یك ماه روزه داری و عبادت خویش را
جشن می گيرند و اجر و پاداش خود را از خداوند متعال دریافت می کنند.
امام جمعه شهرستان بندرترکمن افزود :عيد سعيد فطر برای مسلمانان ،هدیهای آسمانی است و پرداخت
زکات فطره و برگزاری نماز عيد نيز از اعمال واجب این روز است.

وی ادامه داد :عيد فطر در ایران اسالمی یك روز واحد می باشد و روزی است که همه مسلمانان جهان
درکنار یكدیگر به نماز می ایستند و وحدت مسلمانان را به نمایش می گذارند ،وحدتی که سبب ذلت و
نااميدی شيطان و نيز خواری استكبار و دشمنان اسالم میشود.
وی ،تنها منبع موثق اعالم حلول ماه شوال را دفتر مقام معظم رهبری دانست و گفت :در صورت رویت
هالل توسط مردم مراتب به دفاتر نمایندگی ولی فقيه در استان ها گزارش می شود.
 آخوند محمد عابدی کر در مراسم فارغ التحصيلی طالب حوزه علميه اهل سنت قبای بندرترکمن در
تاریخ 1392/6/6گفت :اوضاع کنونی مصر و برخی از کشورها به دليل نداشتن مسئوالنی با دیدگاه
های وحدت طلبانه و غيروابسته به بيگانگان است.
وی گفت :امام خمينی(ره) و خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری نمونه ای از الگوی یك کشور
اسالمی غير وابسته به قدرت های استكباری و متكی به قدرت ملت خویش را به جهانيان معرفی کردند.
 آخوند حاجی محمد عابدی کر امام جمعه شهرستان بندرترکمن در این خصوص گفت؛ وحدت و
همدلی بين اقوام و طوایف اسالمی یكی از آموزه های قرآن کریم و از سفارش های موکد رسول
گرامی اسالم است .پيامبر(ص) هم با کلمات روشن بخش و هدایتگر و هم با سيره عملی خود،
همواره امت را به اتحاد و همبستگی و دوری از تفرقه و پراکندگی دعوت نموده است و هرگز اجازه
بروز اختالف و تفرقه ميان مسلمانان را نداده است.
عابدی کر امام جمعه شهرستان بندر ترکمن در خصوص این شاخص گفت؛ دعوت به وحدت و
یگانگی مسلمانان ،و پرهيز از تفرقه ،از دستورات قرآن و سيره نبی اکرم(ص) و اوليای دین است .قرآن
کریم همه مسلمان و پيروان خود را به اعتصام و وحدت و پرهيز از تفرقه فرا می خواند؛ «واعتصموا بحبل
اهلل جميعا وال تفرقوا» (آل عمران )103
 عابدی کر امام جمعه بندر ترکمن گفت دعوت به وحدت و یگانگی مسلمانان ،و پرهيز از تفرقه ،از
دستورات قرآن و سيره نبی اکرم(ص) و اوليای دین است .قرآن کریم همه مسلمان و پيروان خود را به
اعتصام و وحدت و پرهيز از تفرقه فرا می خواند؛ «واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا» (آل عمران
.)103
آنچه که ملت ها را به هم نزدیك می کند ،اسالم است .اسالم عامل ایجاد یك امت واحده است .و
ممالك اسالمی ،مثل محله های یك شهر به هم نزدیك اند .و همه روی قواعد اسالمی موظف اند که با هم
متحد باشند .و زیر پرچم توحيد ،متحد با کسانی که برخالف اسالم هستند ،مقابله کنند و آنها را هدایت
کنند به اسالم ،و خودشان را حفظ کنند از شر آنها.

 آخوند حاجی محمد عابدی کر امام جمعه شهرستان بندر ترکمن در مورد بيداری اسالمی ملت ها
گفت؛ بدون شك بيداری و قيام اسالمی در بين ملت های جهان اسالم ،برگرفته از انقالب اسالمی
ایران است.
 آخوند حاجی محمد عابدی کر امام جمعه شهرستان بندر ترکمن گفت :اکنون که دولت غاصب
اسرائيل ،برای فتنه انگيزی بيشتر و تجاوز زیادتر به سرزمين های اسالمی و آتش جنگ را برای
چندمين بار شعله ور ساخته است ،و برادران مسلمان مادر راه ریشه کن کردن این غده سرطانی و
برای آ زادی فلسطين جان برکف نهاده در جبهه نبرد و ميدان شرف به جنگ پرداخته اند ،بر عموم
دولتهای ممالك اسالمی؛ بخصوص دول عربی الزم است که با توکل به خدای متعال و تكيه بر قدرت
الیزال ،همه قوا و نيروی خویش را بسيج ساخته به یاری فداکارانی که در خط اول جبهه چشم اميد به
ملت اسالم دوخته اند بشتابند ،برای آزادی فلسطين و احيای مجد و شرف و عظمت اسالمی در این
جهاد مقدس شرکت کنند؛ از اختالفات و نفاقهای خانمانسوز و ذلت بار دست برداشته ،دست برادری
به هم داده صفوف خود را فشرده و متشكل سازند؛ از قدرت پوشالی مدافعان صهيونيست و اسرائيل
نهراسند.
 عابدی کر امام جمعه شهرستان بندر ترکمن گفت؛ روز جهانی قدس ،روز بيداری امت اسالمی و
مبارزه با صهيونيسم است .روز قدس تاریخ خونين شجاعت و مقاومت اسالمی و هر برگ این دفتر،
یادمان حماسه ماندگار و مظلوميت ملت فلسطين است.
 آخوند حاجی محمد عابدی کر امام جمعه شهرستان بندرترکمن گفت :اهانت به مقدسات ،توهين و
تحقير ظالمانه نسبت به باورها ،موجب ایجاد تفرقه و به خطر انداختن اساس وحدت امت اسالمی،
گناهی بزرگ است .پرهيز از اهانت به مقدسات در تمام جوانب رعایت شود اعم از رسانه ملی و
غيره ...تا وحدت بين مسلمين به معنای کامل تحقق پيدا کند.
 عابدی کر امام جمعه شهرستان بندر ترکمن در مورد فتوای امام خمينی(ره) در خصوص حكم سلمان
رشدی گفت :به نظر اینجانب فتوای امام خمينی(ره) یك فتوای جهانی و موثر بود تا کسی جرات
اهانت به اسالم ،پيامبر و قرآن نكند.

اداره آموزش و پژوهش
واحد پژوهش
دی ماه 1392
((برگرفته از متن مصاحبه ای دم فرومدین ما سال  -1393استخراج نظرات علمای اهل سنت پیرامون تدابیرحضرت امام
(م ) و مقام معظر مهبری(مد ظله العالی) ))

