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  التحصیلی طالب و حفاظ حوزه علمیه دارالعلوم مکی زاهدانبه مناسبت هفدهمین همایش بزرگ فارغ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 

در اولین گام سـفر تحـت تبلیغـات         
هـا  منفی که در ذهنمان بـر اثـر رسـانه         

ــا    ــورد ب ــر برخ ــود منتظ ــده ب ــاد ش ایج
بــودیم غافــل ...  واشــرار و قاچاقچیــان

دلیــل زاهــدان از اینکــه زاهــدان را بــی
انـد، زیـرا واقعـاً جـاي شـیر          نام ننهـاده  

مـــردان و زنـــان زاهـــد و مخلـــص و 
ــار کــه شــهر . مجاهــد اســت در آن دی

ي حافظـان قــرآن نــام گرفتــه، مدرســه 
ــدان   ــی زاه ــوم مکّ ــی دارالعل ــوم دین عل
همواره از بـدو تأسـیس جـاي پـرورش          

ــر  ــواهران و ب ــوزش خ ــی و آم ــف م ــاط مختل -ادران از نق
باشد، در ایـن مدرسـه، طـالب حنفـی مـذهب بـه مـدت                

 ســال تحــت آمــوزش 7هــا  ســال و شــافعی مــذهب10
و در پایـان ایـن مـدت هـر          . گیرنـد علوم دینـی قـرار مـی      

التحـصیلیِ  فـارغ  ساله در فـصل تابـستان، مراسـم جـشن      
انـد بـه   ي فـوق شـده   طالبی که موفق بـه گذرانـدن دوره       

آخـرین  (شـود   صـحیح بخـاري گرفتـه مـی    نام جشن ختم 
ــی  ــزان م ــن عزی ــه ای ــابی ک ــاري کت ــد صــحیح بخ    خوانن

جـدا از طـالب فـوق، هـر سـاله تعـداد زیـادي               ). باشدمی
ــد      ــرآن مجی ــظ ق ــه حف ــادرت ب ــان مب ــن مک ــم در ای    ه

هـاي ایـن   ي هزینـه نکتـه جالـب اینکـه کلیـه       . نماینـد می
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ــامین   ــرادران بلـــوچ محلـــی تـ     امـــور خداپـــسندانه را بـ
  .نمایندمی

 از گرمـــاي مـــشهور آنجـــا خبـــري نبـــود و شـــاید 
تـر از سـنندج و ایـن از لطـف و برکـت خداونـد بـه                 خنک

ــود  ــا ب ــردم آنج ــان و م ــه  . میهمان ــه ب ــین روزي ک در اول
شـان  ترمینال آنجا رسیدیم با خودروهـایی کـه بـر شیـشه           

ــود   ــده ب ــته ش ــان "نوش ــتقبال از میهمان  "مخــصوص اس
مـسافتی بـه مـسجد مکـی     پـس از طـی   . مواجـه گـشتیم  

واقع در خیابان خیـام رفتـه و بـا اسـتقبال گـرم و صـفا و                   
در همــان ســاعات اولیــه . صــمیمیتی زیــاد روبــرو شــدیم

ــه صــبحانه   ــصر همــه را دعــوت ب ــذیرایی مخت پــس از پ
ــد ــی   . کردن ــسجد مک ــان را در م ــایقی میهمان ــس از دق پ

ــد ــراد  شــنیده. اســکان دادن ــه اف ــود ک ــاکی از آن ب ــا ح ه
انـد  ا تا صبح بـه انتظـار میهمـان بـسر بـرده            زیادي شب ر  

ــزل    ــرده و من ــود ب ــا خ ــد و او را ب ــانی برس ــه میهم ــا ک ت
خــویش را در اختیــار آنهــا قــرار دهنــد و یــا اینکــه       
ــان از   ــراي مــصون مانــدن میهمان خــواهران و برادرانــی ب
ــشان،   ــسالمت برگشتنـ ــصیبتی و بـ ــه بـــال و مـ هرگونـ

ــه    ــد ک ــرده بودن ــذر ک ــدین روز روزه ن ــدام چن ــاً هرک واقع
  .کلمه اخالص الیق آنان است

تعداد افـراد شـرکت کننـده در ایـن همـایش بـیش از            
ــانع از ورود     000/140 ــه م ــر چنانچ ــه اگ ــد ک ــر بودن  نف

افـراد از شـهرهایی ماننـد تربــت حیدریـه و زابـل و ســایر      
ــسایه و    ــشورهاي هم ــین ک ــان و همچن ــهرهاي خراس ش

شـدند ایــن  ي خلــیج بـه مراسـم نمــی  کـشورهاي حاشـیه  
ــده ــی ع ــشتر م ــب بی ــه مرات ــد ب ــم و  . ش ــا نظ ــم ب مراس

همــاهنگی بـــسیار خـــوبی برگــزار شـــد و ســـخنرانان   
ــد   ــخنرانی پرداختن ــراد س ــه ای ــی ب ــا  . مختلف ــت ب همجه

علمـا، جماعــت حاضـر بــا تکبیرهـاي غــرّا تأییـد نمودنــد     
که مذهب خـط قرمـز آنـان اسـت و اجـازه عبـور از آن را             

نـده  ایـن مراسـم بـه صـورت ز    . به هیچکس نخواهنـد داد   
ــام     ــا نــــ ــی بــــ ــسجد مکــــ ــایت مــــ از ســــ

www.sunnionline.com ــی ــش مـ ــد  پخـ شـ
هر چند کـه از چنـد روز قبـل از آن ایـن سـایت و حـدود                  

 سایت و وبـالگ اهـل سـنت ایـران بـه یکبـاره فیلتـر         80
  . گردیدند

  

  
  
  
  

ــرك     ــدان را ت ــالی زاه ــم در ح ــان مراس ــس از پای پ
ــرادرانِ  مــی کــردیم کــه قلبمــان ماالمــال از عــشق بــه ب
امیـدوارم کـه خداونـد متعـال عنایـات          . ص بلوچ بـود   مخل

  . م روز به روز بیشتر گرداندخود را بر این مرد
  مینآ
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التحصیلی به مناسبت هفدهمین همایش بزرگ فارغ
 11 و 10طالب و حفاظ در مصلی بزرگ زاهدان مورخ 

 مراسم با شکوهی برگزار شد که طی این 87مردادماه 
-کران، صاحبهاي برجسته علمی، متفمراسم شخصیت

دوست با وجود نظران و سایر قشرهاي مردم متعهد و دین
نظران براي جلوگیري از حضور آنهمه ممنوعیتی که تنگ

سنت کشور مردم پیش آورده بودند از اطراف و اکناف اهل
باشور واشتیاق فراوان حضور به هم رسانده بودند و در 

 نیز ي کثیري از برادران مکتب قرآن کردستانضمن، عده
  .در آن جلسه شرکت داشتند

التحصیلی جمع این نشست مبارك که هر ساله با فارغ
شود شروع کثیري از طالب به اسم ختم بخاري برگزار می

اي از گردد که با حضور عدهش بر می. ه1366آن به سال 
مردم همزمان با تأسیس حوزه علمیه در مسجد مکی 

مه داشته و در حال برگزار شد و الحمد هللا تا به حال ادا
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حاضر به علت ازدحام جمعیت در مکان بزرگی به اسم 
  .شودبرگزار می) مصلی(عیدگاه 

از آنجایی که آخرین سال تحصیلی اکثر قریب به 
اتفاق کتب درسی طالب، کتب حدیث صحاح سته من 

با توجه به منزلت و ( جمله کتاب مبارك و صحیح بخاري
 تدریس )سنت داردجایگاهی که نزد اهل

شود، این مراسم به ختم بخاري مشهور می
  .است

و اما برگزاري چنین مراسم باشکوهی و 
مهیا نمودن شرایط آن که هر ساله بیش از 

 هزار نفر در آن حضور داشته و امسال 100
 هزار نفر می شد بیانگر مدیریت 140قریب به 

صحیح و قوي و مجاهدت خستگی ناپذیر 
ن و همچنین ایمان، مدیران، علما، فرهیختگا

اخالص، صداقت و پشتکار مردم آگاه و دین 
هایی دوست آن دیار است که موارد ذیل نمونه
  .از اخالص و تعهد آن مردم فهیم است

ــل نمــودن همــه هزینــه    -1 هــاي متقب
ــه   ــال از هزین ــک ری ــه ی ــدون اینک ــسه، ب ــاي جل ه

  .جاري حوزه براي این امر صرف شود
ــال    -2 ــایل و ام ــتن وس ــار گذاش ك شخــصی در اختی

 .خود در خدمت مهمانها
برقراري نظـم و انـضباط بـیش از حـد و مراقبـت از                -3

 .آن
ــشانگر اخــالص و   -4 ــشتر ن و خالصــه مطلبــی کــه بی

نـذر کـردن چنـد روز       : باشـد تعهد و التزام آنـان مـی      
روزه و دست به دعـا برداشـتن، بـه امیـد بـه اتمـام                
ــصون     ــشکلی و م ــیچ م ــدون ه ــم ب ــیدن مراس رس

 .از هر بالییماندن افراد آن جلسه 
 

ــار    ــد کـ ــرد بایـ ــو کـ ــان چـ ــد بزرگـ ــین کننـ   چنـ
  

  ):رح(زاده و به تعبیر عالمه احمد مفتی
  

  از و نــــاز ســــوز  ررهــــروان در ســــوز و   
  

  
ــه امیـــــد تبـــــی زان آتـــــشیم      مـــــا بـــ

 

  واصـــــالن در منـــــزل مـــــستی انـــــس 
  

  
ــه     ــسرت جرع ــه ح ــا ب ــشیم م ــر ک ــی س   اي ک

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 از و ناز سوز ررهروان در سوز و

  ما به امید تبی زان آتشیم
 
 

 

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa

