ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧ دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری؛ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ "ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻬﺪا اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم" در ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻮر ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و روﺳﺎی ﻣﺪارس دﯾﻨ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣ وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ از وﺣﺪت ﺑﻮﯾﯿﻢ
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ "ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻬﺪا اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم" ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒ ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻮر ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺎب ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
اﯾﺎﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﻣﺤﻞ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﻮﺑﻨﺪی ،ﺑﺮﯾﻠﻮی ،ﺻﻮﻓ ،اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ و ﺟﻌﻔﺮی ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ وزﯾﺮ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺎب دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪاﻟﺤﺴﻦ ﺻﺎﺣﺐ زاده ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم در ﺳﻨﺖ
ﻧﺒﻮی اﺷﺎره و اﺷﻌﺎری در وﺻﻒ ﺟﺎﯾﺎه و ﺷﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ درﺑﺎره ﺟﺎﯾﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧ و ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه واﻻی اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم در ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﺳﻼم و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺣﺘﺮام ﻣﮔﺬارﻧﺪ ،اﻓﺰود :اﻣﺮوزه ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﭘﺲ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن از رﺣﻠﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﻣﺮوز ﺗﻔﺮﻗﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻨﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻣ ﮔﺮدد ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺮاﻧ اﺳﺖ و دل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم را آزرده
ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﺬا اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣ وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ از وﺣﺪت ﺑﻮﯾﯿﻢ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻗﻄ ﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻓﺮاواﻧ دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮآﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﭼﺮا دﺷﻤﻦ در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼﻓﺎت داﻣﻦ ﻣ زﻧﺪ و ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﻢ.

رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﺎه در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از اﺑﺘﺎرات رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮغ و ﺗﺪﺑﯿﺮ اﯾﺸﺎن در ﻣﻮﺿﻮع وﺣﺪت و ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ اﺷﺎره ﮐﺮد.
وی اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در دورهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت داﻧﺸﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.

