
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  )علیه السالم(رفتار با اهل سنت در سیره اهل بیت  

  
 



  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 
 
 
 
 
 
 
 

 :معناي وحدت

و به این نکته باید همواره توجه داشت که معناى وحدت اسالمى هرگز به معنى کتمان حقایق ) : ره(امام خمینی 
هاى مختلف اسالمى و ایجاد  بین فرقهز و ظهور بخشیدن به مشترکات فیمابلکه معنى وحدت، برو. و علوم نیست
اقتصادى و حفظ ادب و احترام اسالمى  -مبادالت علمى فرهنگى، محکم کردن پیوندهاى سیاسىارتباطات و 

وحدت اسالمى عبارت است از همدست شدن مسلمانان در حل مشکالت عمومى، و جهاد مشترك با کفر  .است
قبلۀ ما و  دین ما یکى، پیامبر ما یکى، کتاب ما یکى،. جهانى که بر تمام شئون مسلمانان چنگ افکنده است

عبادتگاههاى ما یکى است و ما مسلمانان در اصول و در بیشتر فروع با یکدیگر مشترك هستیم، پس واجب 
ترین وسیلۀ تسلط  است مراقب باشیم دشمن بین ما اختالف نیفکند و ایجاد کینه و دشمنى نکند، که این عمده

تفرقه بینداز و حکومت «: شده که گفته است دشمنان بر ماست، چنانچه از یکى از رؤساى دولت بریتانیا نقل
  . »کن

وحدت یعنی همین که پیروان این دو مذهب با هم برادر باشند و احساس برادري : )دام ظله(مقام معظم رهبري
نه، مراد از وحدت این نیست؛ بلکه وحدت به معناي احساس . بشود   کنند؛ نه این که شیعه، سنی و سنی، شیعه

و همین که هر طرفی احساس کند که دیگري هم مسلمان است و حق اسالمی او را بر گردن خود برادري است 
  .احساس کند و متقابالً او هم به همین ترتیب عمل نماید

اتّحاد بین ملتهاي اسالمی، با اختالف مذاهب می سازد، با اختالف شیوه هاي : )دام ظله(مقام معظم رهبري
معناي اتّحاد بین ملتهاي اسالمی، این است که در . زد، با اختالف فقه ها می سازدزندگی و آداب زندگی می سا

مسائل مربوطه به جهان اسالم، همسو حرکت کنند، به یکدیگر کمک نمایند و در داخل این ملتها، سرمایه هاي 
  . خودشان را علیه یکدیگر به کار نبرند

الحمدللَّه الذى جعلنا من «ما . د با متانت راه خودش را ادامه دهدى شیعه بای جامعه: )دام ظله(مقام معظم رهبري
که نعمت  - ) السالم علیه(ابیطالب  بن کنیم؛ ما تمسک به والیت على را رها نمى» المتمسکین بوالیۀ امیرالمؤمنین
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م داریم؛ اما با کسى که به این حبل متین تمسک نکرده است، دعوا ه را محکم نگه مى -بزرگ خداست 
 . این است که با هم اختالف کنیمخواهد، آنچه که دشمن مى. شیع استى ت ى جامعه این وظیفه. کنیم نمى

هاي عالم دست از ما نمی گوییم که سنیهاي عالم بیایند شیعه بشوند، یا شیعه ) :دام ظله(مقام معظم رهبري
تفحص کرد، عقیده اش هر چه شد، باید بر طبق البته، اگر یک سنی یا هر کسی تحقیق و . عقیده شان بردارند

  .تکلیف او با خدایش است. عقیده و تحقیق خودش عمل کند
ما نمی گوییم شما مذهبت را عوض کن؛ ما می گوییم شیعه و سنی ) دام ظله(مقام معظم رهبري

   .باید همیشه سر عقل باشند
 .وحدت استدعوت به اسالم، اصلش دعوت به ) : ره(امام خمینی 

استنتاج من، فهم و برداشت من و توصیه من به عنوان یک خدمتگزار؛ به عنوان : )دام ظله(مقام معظم رهبري
آدمی که توطئه دشمن را می بیند و حس می کند، به برادران مسلمان این است که امروز اتّحاد بین مسلمین، 

  شوخی و شعار نیست؛. براي مسلمین یک ضرورت حیاتی است
چرا . وحدت بر همه ضرورتها و اولویتها ترجیح دارد و از آنها اولی تر و مقدمتر است: )دام ظله(مقام معظم رهبري

امروز . بار سنگینی بر دوش ماست و این برهه، برهه حساسی است! ضرورت اتحاد بین مسلمانان را نمی فهمیم؟
نگی و دینی مسؤولند؛ همه ما در مقابل وحدت ما مسؤول هستیم؛ امروز دولتها، نخبگان، زبدگان، رجال فره

  .دنیاي اسالم مسؤولیم
این وحدت فقط بر محور اسالم باید باشد و بس، مذاهب و طوائف گوناگون به : )دام ظله(مقام معظم رهبري

، گوش جان دهند و وحدت خود را بیش از پیش مستحکم »واعتصموا بحبل اللّه جمیعا وال تفرقوا«نداي ملکوتی 
  . سازند

  قرآن
ما باید توجه به این معنا بکنیم که همه ما مسلمان هستیم و همه ما اهل قرآن و اهل توحید ) : ره(امام خمینی   

   هستیم، و باید براى قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت بکنیم
قد به ما به عنوان عایله تشیع، باید با همه وجود احساس و اعالم کنیم که معت: )دام ظله(مقام معظم رهبري

ما امروز در دنیا باید مایه وحدت . هستیم» الاله االاللّه و محمد رسول اللّه«وحدت جهان اسالم و وحدت پیروان 
  . همیشه عامل جمع و وحدت بوده اند) سالم اللّه علیهم(بشویم؛ همچنان که همه ائمه بزرگوار ما

  . منتهى بشود به اجتماع ارواح، و مهم آن استمن امیدوارم که این اجتماعات ابدان ) : ره(امام خمینی 
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دعوت جمهوري اسالمی به این نیست که شیعیان یا سنیان از مذهب خود دست : )دام ظله(مقام معظم رهبري
بکشند و به آن مذهب دیگر رو بیاورند؛ دعوت جمهوري اسالمی این است که مشترکات میان مذاهب اسالمی 

  ها برداشته شود؛  ورزي دست دشمنان اسالم و عنادها و کینه ي برجسته شود و دیوارهاي ساخته
بله، ما شیعه و موالیان اهل بیت پیامبریم؛ اما این انقالب، یک انقالب اسالمی بر اساس قرآن، بر اساس توحید، 

  . بر اساس اسالم خالص و ناب، بر اساس وحدت و برادري بین همه مسلمین است
اند،  ى اینهائى که مدعى امام بزرگوار ما که منادى اتحاد بین مسلمین بود، از همه: )دام ظله(مقام معظم رهبري

او بهتر میفهمید والیت را یا فالن . بیشتر بود) السالم علیهم(والیتش و اعتقادش و ارادتش و عشقش به ائمه 
س عام و خاص؟ وحدت ربط میزند در مجال آدم عامى که حاال به اسم والیت کارهاى خالف میکند، حرفهاى بى

  . را حفظ کنید
تکیه می کردند، براي این است که این، یک مسأله احساساتی » وحدت«این که امام این قدر روي مسأله 

  . این یک مسأله عقالنی است. نیست
ها، با با کرد. ما با شما برادر هستیم به حکم قرآن، به حکم اسالم؛ و از هم جدا نیستیم) : ره(امام خمینی 

  .ها، همه برادر و باید با هم زندگى کنیم ها، با بلوچ ترك
   .امروز اختالف، انتحارِ مسلمین است. اى بگیرد اختالف نیندازید هر کسى از یک گوشه) : ره(امام خمینی 
امروز . … .تمام مسلمین تمام بالد عالَم با هم مجتمع بشوند] باید[امروز روزى است که ) : ره(امام خمینی 

اگر تنازع با هم . با هم متحد باشند، تنازع نکنند] باید[روزى است که همه به دستور اسالم، به دستور قرآن کریم 
آورد و رنگ  اى باشد، به حسب قرآن کریم ممنوع است این تنازع و اگر تنازع بکنند فشل مى بکنند، به هر شیوه

  . ن دستور خداى کریم استبرد؛ ای و بوى انسان را و ملت را از بین مى
 

  چه کسانی دنبال اختالف اند ؟ 
کنند که تفرقه بیندازند و تنازع ایجاد کنند و مع ذلک، ادعاى  اینهایى که دارند کوشش مى) : ره(امام خمینی 

کنند، اینها آن اسالمى را که قرآن کتاب اوست، آن اسالمى را که کعبه قبله اوست، آن اسالم را  اسالم مى
اند که قرآن را، محتواى قرآن را قبول  ه اسالم آوردهآنهایى ایمان ب. اند اند و ایمان به آن اسالم نیاورده نیافته
کند  برادرى هر چه اقتضا مى. فرماید که مؤمنون اخوه هستند، برادر هستند با هم محتواى قرآنى که مى. دارند

   .باید اینها انجام بدهند
. نه سنى هستند نه شیعه خواهند بین اهل سنت و اهل تشیع فاصله ایجاد کنند آنهایى که مى) : ره(امام خمینی 

  اینها اصلًا به اسالم کار ندارند 
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اگر کسى . ما با مسلمین اهل تسنن یکى هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم) : ره(امام خمینی 
کالمى بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمانها بشود، بدانید که یا جاهل هستند یا از کسانى هستند که 

  .قضیه شیعه و سنى اصلًا در کار نیست، ما همه با هم برادریم. ن مسلمانان اختالف بیندازندخواهند بی مى
هر که بشکند ! این را آسان نشکنید. این نداي وحدت در دنیا، گران جا افتاده است: )دام ظله(مقام معظم رهبري

  . عه باشدفرقی نمی کند سنّی باشد یا شی. خیانت کرده است؛ هر که می خواهد باشد
وقتى دنبال . شود علیه سنى شود علیه شیعه، کتاب نوشته مى کتاب نوشته مى: )دام ظله(مقام معظم رهبري

  . جا آمده است بینیم پول هر دوى این کتابها از آن طرف مرزها و از یک کنیم، مى مى
شما نباید کارى کنید که . ریک شودالمذاهبى مسلمانها نباید تح عصبیتهاى بین: )دام ظله(مقام معظم رهبري

عصبیت آن مسلمانِ غیرشیعه علیه شما تحریک شود؛ او هم متقابالً نباید کارى کند که غیرت و عصبیت شما را 
  . علیه خودش تحریک کند

ولو احساسات  - اي قلم به دستی که نشسته اي چیزي می نویسی و احساساتت : )دام ظله(مقام معظم رهبري
عقاید و ایمانت به تو حکم می کند که فالن کلمه را در ضدیت با آن فرقه مخالف و مقابل خودت و  -پاك 

بدان که با نوشتن این کلمه چه اتفاقی می افتد؛ بدان که با ایجاد عصبیتها و دشمنیها و مخالفتها، چه ! بنویسی
  . کسی استفاده می کند

اش بود، نزدیک آنجا که  یکى از کشورهایى که تحت سلطهخلیفه ثانى وقتى که در یک سفرى رفت براى 
وقتى وارد . کنند این طور نقل مى. سوار بشود و خلیفه پیاده افسار را بگیرد  رسیده بودند نوبت غالمش بود که

برد و آن غالم هم سوار شتر  خلیفه افسار شتر را گرفته بود داشت مى. شهر شدند، این طورى وارد شهر شدند
اگر یک همچو حکومتى پیدا بشود که در صدر اسالم به واسطه قدرت اسالم و به واسطه قوه اسالم . شده بود

ماند که  مى کند که من از اهل خودم؟ اصلًا دیگر خودى باقى بوده است این مسائل، دیگر کسى آرزوى این را مى
! بومى است یکى غیر بومى؟ یکىاسالم که شود در ا این مسأله طرح مى؟ اصلً!بومى و اجنبى! خودم و اجنبى؟

   .همه مثل هم هستنداند وهمه برادرند و همه اسالم است وهمه مسلمین.گردرکار نیستبومى دیبومى وغیر
 از چه است، بوده کار در که دستهایى واسطه به سنى و شیعه برادر دو این که معترفیم ما) : ره(امام خمینی 

 ایجاد باشند، داشته مشرکین و کفار مقابل در باید مسلمین که را تحادىا اند نتوانسته قصور، یا تقصیر روى
  گذارند؛ نمى هم اآلن .نمایند

 و جهالت روى از این طرف، یک سنى و طرف یک شیعه سنى، و شیعه که مسأله این اصل) : ره(امام خمینی 
   .است آمده  پیش کردند اجانب که تبلیغاتى روى از
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ایران، ترکیه و  ى دشمنان استعمارى، متبحرترند؛ در در این کار، انگلیسیها از بقیه: )دام ظله(رهبريمقام معظم 
سنى  شود که چگونه مىاند، و بارموز کار آشنا هستند ینها سالها زندگى کردهاى هند، قاره کشورهاى عربى، ودرشبه

   .اند و کرده. کرد؛ اینها خوب بلدند شود شیعه را علیه سنى تحریک را علیه شیعه تحریک کرد وچگونه مى
باید مراقب باشید که دشمنان اسالم این همزیستى و برادرى بین شیعه و سنّى را : )دام ظله(مقام معظم رهبري

اختالف و تفرقه میان امت اسالمى . جنگ شیعه و سنّى براى دشمنان اسالم خیلى قیمت دارد …. به هم نزنند
طور که  ت، طراوت، قدرت، شکوه و عظمت ائتالف ملى شما را در هم بشکند و همانشود که معنوی موجب مى

  .»و تذهب ریحکم«قرآن فرموده است 
 

  اختالف به نفع و ضرر کیست ؟ 
مصلحت شما مصلحت م و خواهیم بود وبودیم و هستیبه همه آنها سفارش کنیدکه ماها برادر  ) :ره(امام خمینی 

مه دین اسالم را باید حفظ هما.قرآن شریف را باید حفظ کنیم ما همه. مصلحت شماستماست، مصلحت ما 
فى را نگذارند رشد بکند، نگذارند و شما به آنها بگویید که هیچ گونه اختال. اللَّه، پیروز بشویمکنیم وباوحدت انشاء
   ست وبنفع دشمناختالفات همه به ضرر اسالم ابراى اینکه این ى ایجادبشود؛بین مردم یک اختالف

با تبلیغات وسیع بین برادرهاى اهل سنت و برادرهاى اهل تشیع کوشش کردند که تفرقه ) : ره(امام خمینی 
با همه وسایل کوشش کردند و این دو جناح بزرگ را از هم جدا کردند، بطورى که آن طایفه این . ایجاد کنند

این اختصاص به . کردند در کشور یفه را، احزاب درست مىکردند و این طایفه آن طا طایفه را حتى تکفیر مى
  .انداختند کردند دو طایفه را به جان هم مى کشور ما ندارد، همه کشورها احزابى که درست مى

نگذاریم دیگران بیایند همه چیزمان را ببرند و ما بنشینیم سرش . باید ما با هم برادر باشیم) : ره(امام خمینی 
   سر یک چیزى که نباید دعوا بکنیمدعوا بکنیم 
 تفرقه که کشند مى زحمت که هاستمدت شیعه علماى و سنت اهل آقایان که دانید مى شما) : ره(امام خمینی 

 کوشش افرادى لکن باشند، برادر و همراه است یکى دینشان و پیغمبرشان که کسانى] با [و بگذارند کنار را
 توجه مردم به شما .برند مى سود تفرقه از کسانى چه که دانید مى خوب شما و کنند ایجاد تفرقه که کنند مى

 این .نیستند ما خیرخواه آنها و نیست مسلمین نفع به زند، سرمى افراد قبیل این از که کارها گونه این که دهید
   است دشمن به خدمت و امپریالیسم به خدمت ها تفرقه این و کارها گونه

 شود مى تمام شیعه نه سود به این باشد، نخواسته خداى اى تفرقه همچو یک چنانچه که بدانید: )ره(امام خمینی
 تمام آنها سود به بگذارند پا زیر خواهند مى را اسالم که آنهایى شود، مى تمام کفار سود به بلکه سنّى، نه و

  شود مى
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اى از مسلمانان سنى، یک دسته حنفى و یک  یک دسته از مسلمانان شیعه هستند و یک دسته) : ره(امام خمینی 
اى که همه  در یک جامعه. اى اخبارى هستند؛ اصلًا طرح این معنا، از اول درست نبود اى حنبلى و دسته دسته

ما همه برادر هستیم و با هم . اید طرح شودخواهند به اسالم خدمت کنند و براى اسالم باشند، این مسائل نب مى
هستیم؛ منتها علماى شما یک دسته فتوا به یک چیز دادند و شما تقلید از علماى خود کردید و شدید حنفى؛ یک 
دسته فتواى شافعى را عمل کردند و یک دسته دیگر فتواى حضرت صادق را عمل کردند، اینها شدند شیعه، 

برادران . ا نباید با هم اختالف و یا یک تضادى داشته باشیم، ما همه با هم برادریمم. اینها دلیل اختالف نیست
امروز اختالف بین ما، تنها به نفع آنهایى است که نه به مذهب . شیعه و سنى باید از هر اختالفى احتراز کنند

د نه آن، راه را این طور خواهند نه این باش شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفى و یا سایر فرق، آنها مى
  . دانند که بین شما و ما اختالف بیندازند مى

برادرهاى سنى ما مثل ما هستند، با ما هیچ فرقى ندارند در حقوق؛ حقوق همه آنها داده خواهد ) : ره(امام خمینی 
خواهند  آنها مىبه حرف اشخاصى که بین . کند شرکت کنند آنها هم در آنچه سرنوشت آنها را تعیین مى. شد

خواهند به اسم سنى و شیعه بین ما برادرها را جدایى بیندازند و منافع ما را به جیب دیگران  تفرقه بیندازند، مى
   .بکنند، به حرف اینها اعتنا نکنید

هل ل سنتى ونه انه اهاین قدرتهاى بزرگ درایران برگردند، نه اسالمى و -اى نخواستهخد-اگر) : ره(امام خمینی
شیعه صدمه برگردند، براى اینکه ازاین برادران سنى و -نخواستهخداى -اگراینها ایندفعه. گذارد تشیعى باقى مى

 -اند، این دفعه بدانید که دیدند و از اجتماعات آنها نفعهاى خودشان را و چپاولگریهاى خودشان را از دست داده
  .منشأ اجتماع شما برادران بود، از بین خواهند برداگر آنها برگردند، اساس اسالم را که  -خداى نخواسته

 را دنیا ممالک تمام خواست مى کند؛ ایجاد کلمه وحدت دنیا تمام در خواست مى اسالم پیغمبر: )ره(خمینی امام
 آن سالطین اغراض منتها بدهد، قرار را مسکون ربع تمام توحید کلمه تحت در توحید، کلمه یک تحت در

 مانع یهود هم اآلن .....شد؛ سد دیگر طرف از ذلک امثال و یهود و نصارا علماى اغراض و طرف یک از وقت
 مانع .کنند معرفى هست، که طور آن را، اسالم که هستند مانع نصارا هم اآلن بشود؛ ترویج اسالم که هستند
  .هستند

 نباشیم، برادر هم با ما نشویم، مجتمع هم با ما که اینست دارند آن به اصرار آنها که آنچیزى: )ره(خمینی امام
 کشورى، هر که معناست این به که گرایى ملى این...  ؛]باشند[مختلفه اشکال با هستند که هرجادر مسلمانها
 همبرا پیغمبرها دعوت اساس که است امرى آن بایستد،این دیگر وزبان کشوردیگر مقابل بخواهد هرزبانى

   .اند کرده دعوت اخوت به دوستى، به برادرى، به را مردم اند، آمده ختمشان تا اول از که پیغمبرها. زند مى
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  : توهین به مقدسات ویا تحریک احساسات 
مۀٍ عملَهم ثُم و ال تَسبوا الَّذینَ یدعونَ منْ دونِ اللَّه فَیسبوا اللَّه عدواً بِغَیرِ علْمٍ کَذلک زینَّا لکُلِّ أُ    108: األنعام 

 ربهِم مرْجِعهم فَینَبئُهم بِما کانُوا یعملُونَ   إِلى
خوانند دشنام مدهید تا مبادا آنها از روى دشمنى و نادانى خدا را دشنام  شما مؤمنان به آنان که غیر خدا را مى

گویند، ما بدینسان براى هر امتى عملشان را بیاراستیم و عاقبت بازگشت آنان به سوى پروردگارشان است، و او 
     دهد اند خبرشان مى کرده از اعمالى که مى

  اند  راغب و اقرب آنرا دشنام دردناك و سخت گفته» الشتم: السب«در صحاح آمده : دشنام :سب 
مشرکان است یعنى معبودهاى مشرکان را دشنام نگوئید آنها هم از » یدعون«معبودها و فاعل » الّذین«مراد از 

هاى مشرکان را  ان بتمسلمان: در مجمع از قتاده نقل شده. روى جهل خدا را که معبود شماست دشنام گویند
  .دشنام میدادند خدا از این کار نهى کرد مبادا که آنها خدا را از روى جهالت ناسزا گویند

دشنام در اثر نبودن منطق و در اثر زبونى است شخص تا میتواند الزم است طرف را با منطق مجاب نماید در 
در اینجا هم از . ئى و بحمار قصد تحقیر نداردگذشت که قرآن راجع به ابو لهب قصد ناسزا گو» حمار«و » تبب«

  .دشنام دادن بخدایان دروغین نهى کرده است
  آلهه مشرکین و لو هیچ احترامی ندارد اما چون باعث سب اهللا می شود سب آنها هم اشکال دارد 

یام حرْبِهِم بِصفِّینَ إِنِّی أَکْرَه لَکُم أَنْ   امِیسبونَ أَهلَ الشَّ  و قَد سمع قَوماً منْ أَصحابِه: علیه السالم حضرت علی  أَ
فْتُمصو لَو نَّکُملَک ابِینَ وبتَکُونُوا س  مالَهمکَانَ   أَعم ذْرِ فَقُلْتُمی الْعلَغَ فأَب لِ وی الْقَوف بوکَانَ أَص مالَهح ذَکَرْتُم و

رِف الْحقَّ منْ هم احقنْ دماءنَا و دماءهم و أَصلح ذَات بیننَا و بینهِم و اهدهم منْ ضَلَالَتهِم حتَّى یعسبکُم إِیاهم اللَّ
بِه نْ لَهِجانِ مودالْع و نِ الْغَیع وِيرْعی و هِلَهج. 

گویند  از یاران او شامیان را در جنگ صفین دشنام مىاز سخنان آن حضرت است چون شنید که گروهى  
هاى آنان را بازگویید، و حالشان را یاد آرید به  لیکن اگر کرده. من خوش ندارم شما دشنامگو باشید: فرمودند 

و ! و به جاى دشنام بگویید خدایا ما و آنان را از کشته شدن برهان. صواب نزدیکتر بود و در عذرخواهى رساتر
داند بشناسد و آن  تا آن که حق را نمى! شان به راه راست برسان ما و ایشان سازش قرار گردان و از گمراهىمیان 

  . رود و بدان آزمند است باز ایستد که براى دشمنى مى
آن کسی که علناً و آشکارا، مقدسات فرقه اي از فرق مسلمین را به باد اهانت می : )دام ظله(مقام معظم رهبري

  . رد، این همان خواست استکبار استگی
بدانید تحریک عواطف مذهبى برادران اهل سنت کار بسیار خطا و گناه است؛ این : )دام ظله(مقام معظم رهبري

بعضیها ناخواسته و بدون جیره و مواجب میشوند مزدور آنها، همان کارى را  …. را به عنوان یک اصل بپذیرید
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ست بیاورد، آن را بدون اینکه از او اجر و مزدى هم بگیرند، برایش دارند انجام میدهند که او باید پول بدهد و بد
  . و خشم الهى و سخط الهى را براى خودشان فراهم میکنند

خط قرمز از نظر نظام اسالمى و از نظر ما، عبارت است از اهانت به : )دام ظله(مقام معظم رهبري
آن کسانى که نادانسته، از روى غفلت، گاهى از روى تعصبهاى کور و بیجا، چه سنى و  .مقدسات یکدیگر

بهترین وسیله براى دشمن همینها هستند؛ . چه شیعه، به مقدسات یکدیگر توهین میکنند، نمیفهمند چه میکنند
  . بهترین ابزار در دست دشمن همینها هستند؛ این خط قرمز است

سنى و شیعه هر کدام مراسم مذهبى خودشان را، آداب خودشان را، عادات   :)لهدام ظ(مقام معظم رهبري
خودشان را، وظائف دینى خودشان را انجام میدهند و باید بدهند؛ اما خط قرمز این است که نباید مطلقاً بین اینها 

شود، چه آنچه که چه آنچه که از سوى بعضى از افراد شیعه از روى غفلت صادر می -به خاطر اهانت به مقدسات 
چیزى  -ها و امثال اینها صادر میشود که یکدیگر را نفى میکنند  از روى غفلت از بعضى از افراد سنى مثل سلفى

  . اینجا هم باید هوشیارى باشد. این همان چیزى است که دشمن میخواهد. بیان شود
 

  نمونه اي به روز از تاثیرات مخرب سب و توهین
ه گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی وي را ربود می گفت تمام این فیلم و صوت که سب امام جمعه فهرج ک 

  و توهین به مقدسات اهل سنت بوده را به مانشان می دادند و ما را مشرك و محدور الدم می دانستند 
در ) هندپاکستان که دائماعملیاتهاي تروریستی را انجام می د  گروهی از تندروهاي(جنگوي موسس سپاه صحابه

  "قتل شیعه کافر "نوار، خودش هدف تاسیس این سپاه را در یک جمله اینگونه بیان کرده 
لباسی که غالبا اهل (حجه االسالم والمسلمین نجم الدین طبسی نقل از یکی از طالب افغانستان که لباس پشتو

پوشیده بود و زبان پشتو هم بلد بود می گوید که جلوي ماشینمان را گرفتندو همه را غیر از من ) سنت می پوشند
براي اهللا یاري که در ماهواره هابه مقدسات  این هم هدیه اي"کشتند به خیال اینکه من از خودشانم و گفتند 

  سب و توهین بیش از این که ضرر براي شیعیان دارد ضرر براي تشیع دارد  ".اهل سنت توهین میکند
 

  فحش دادن مطلقا حرام است
  ... یحرم الفحش من القول، و منه ما یستقبح التصریح به إذا کان فی الکالم مع الناس 

  هست که از سب مؤمنین و سب آشکار مؤمن و غیر مؤمن نهى میکند) ساب(عنوان  در کافى بابى تحت
  13: ، ص4 ؛ ج)دار الحدیث - ط (الکافی 
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هر که به  .»معیشَتَه منْ فَحش على أَخیه الْمسلمِ، نَزَع اللّه منْه برَکَۀَ رِزقه، و وکَلَه إِلى نَفْسه، و أَفْسد علَیه«: قَالَ
  .برادر مسلمان خود، دشنام دهد، خدا برکت از روزى او بردارد و او را به خود واگذارد و زندگى او را تباه سازد

 
  ادله ضعیف در سب کردن

  . نأمر کبارنا و صغارنا بسبهما، و البراءة منهما  هاشم  معاشر بنی  نحن
اهل البیت علیهم السالم و همچنین احادیث متعدد و متواتر معنوي در    این احادیث سندا مشکل دارد و با سیره

    نهی از سب متعارض است
یا أَبا ذَر إِیاك و الْغیبۀَ فَإِنَّ الْغیبۀَ أَشَد منَ الزِّنَا قُلْت و لم ذَاك یا : عنْ أَبِی ذَر عنِ النَّبِی ص فی وصیۀٍ لَه قَالَ

سررَ -ولَ اللَّهغْفتَّى یۀُ لَا تُغْفَرُ حیبالْغ و هلَیع اللَّه تُوبفَی إِلَى اللَّه تُوبی فَیزْنلَ یأَنَّ الرَّجقَالَ ل ا ذَرا أَبا یهباحا صه
اببی اللَّ  ساصعنْ مم همأَکْلُ لَح کُفْرٌ و تَالُهق وقٌ ومِ فُسلسا الْمم و ولَ اللَّهسا ری قُلْت همۀِ درْمکَح هالۀُ مرْمح و ه

ولَ اللَّهسا ری قُلْت کْرَها یبِم أَخَاك کْرُكۀُ قَالَ ذیبالْغ-  وا هبِم إِذَا ذَکَرْتَه أَنَّک لَمقَالَ اع ذْکَرُ بِهي یالَّذ یهفَإِنْ کَانَ ف
فَقَد یهف تَّههب فَقَد یهف سا لَیبِم إِذَا ذَکَرْتَه و تَهاغْتَب.  
ذر، دشنام دادن مؤمن نافرمانى و جنگ کردن با او کفر است و خوردن گوشتش سرپیچى از فرمان الهى اى ابو

و اله اى رسول خدا صلّى اللَّه علیه : عرض کردم. شود، و حرمت مالش مانند حرمت خونش است محسوب مى
  غیبت چیست؟

اى رسول خدا صلّى اللَّه : عرض کردم. غیبت آن است که از برادرت آنچه را که ناخوش دارد، یاد کنى: فرمود
بدان که اگر او را چنان یاد کنى که از آن : شود، در خود داشته باشد؟ فرمود علیه و اله اگر چه آنچه را که یاد مى

  ».اى اگر از او چنان یاد کنى که در او نیست، به او بهتان بسته اى و برخوردار است، غیبت او را کرده
لکم أن  إنّى اکره: السالم فرمود امیرالمؤمنین علیه. سب بد است، ما نباید سب کنیم: )دام ظله(مقام معظم رهبري

بعد از این چندسال اى که  این ادلّه. بینم تکونوا سبابین من با سب مخالفم؛ واقعاً وجهى هم براى سب کردن نمى
بعضى کسان آمدند چاپ و پخش کردند و پیش علما بردند که االّ و البد باید سب کرد، همه ادلّه سخیف 

  جا نیست؛ نخیر؛ نباید سب کرد؛ بحث تقیه، این. وضعیف است
 

  :اسالمی کشورهاي سران و ها دولت
 شوند آشنا اسالم عالیه اهداف با و بردارند دست داخلى اختالفات از اسالمى کشورهاى سران اگر : خمینی امام

 کشورهاى سران اختالفات این .شوند نمى استعمار ذلیل و اسیر گونه این کنند، پیدا گرایش اسالم سوى به و
 این با مسلم، میلیون هفتصد اگر .شود حل گذارد نمى آورده وجود به را فلسطین مشکله که است اسالمى
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 گرفتند، مى قرار واحد صف در شده متشکل و متحد هم با و داشتند سیاسى رشد طویل، و عریض کشورهاى
 عمال از که یهود مشتى به رسد چه تا کنند رخنه آنها ممالک در که نبود ممکن استعمار بزرگ دولتهاى براى

  .استعمارند
البته جهالتهاي . دست قدرتهاست تقریباً سر نخ این اختالفات در تمام بالد اسالمی،: )دام ظله(مقام معظم رهبري

عمومی و تعصبهاي غیرمتکی به منطق و تحریک احساسات یکدیگر اثر دارد، اما اینها زمینه است و هیچکدام، 
آن حوادث بزرگ، به دستگاه . آن حوادث خونین بزرگی را که ما در تاریخ مشاهده می کنیم، به وجود نمی آورد

  . ختالف، دنبال فایده یی می گشتندارباب قدرت برمی گردد که از این ا
امروز در سرتاسر آفاق اسالمی، قلمهاي مزدوري که با دالرهاي نفتی و پول کیسه : )دام ظله(مقام معظم رهبري

  .که بین مسلمین اختالف بیندازند مرتجعان همپیمان امریکا تغذیه می شود، هدف و وظیفه شان این است
ى دیگر نیستند؛  که نه طرفدار این فرقه و نه طرفدار فرقه -امروز دشمنان اسالم : )دام ظله(مقام معظم رهبري
دنبال ایجاد  -کنند  کنند، گاهى هم عکس آن عمل مى ى دیگر حمایت مى اى به ضرر فرقه گاهى از یک فرقه

  افتراق و شکاف بین مسلمانها هستند 
زدن همین اتحاد ضعیف کنونى، دشمن چقدر  شما ببینید براى به هم: )دام ظله(مقام معظم رهبري

براى اینکه بین طوایف اسالمى، فرَق اسالمى، اقوام اسالمى و ملتهاى اسالمى، به . کند گذارى مى سرمایه
اینها، آنها را بکشند؛ آنها، اینها را بکشند؛ اینها، بغضِ آنها را در دل بپرورانند؛ : هاى مختلف اختالف بیندازند بهانه
ى اینها را به دل بگیرند؛ نتیجه این بشود که از دشمن اصلى دنیاى اسالم، طراحان تسلط و  متقابالً کینه آنها،

  . سیطره بر این منطقه از دنیا، غافل بمانند
من به چشم خود، دستهاي توطئه گري را می بینم که بخصوص در سالهاي اخیر : )دام ظله(مقام معظم رهبري

دشمنان، همیشه با اتّحاد . ی، براي ایجاد تفرقه بین مذاهب و مسلمین تالش می کنندبه شکل بسیار خطرناک
اما امروز که پرچم مظفّر اسالم، در این نقطه از عالم، با . تاریخ، شاهد بر این معناست. مسلمانان مخالف بوده اند

  . عظمت و عزّت برافراشته شده است، بیشتر از همیشه از وحدت اسالمی می ترسند
در بستر همین اختالفات قومی و طایفه یی و مذهبی، دشمنان اسالم طبق سیاست : )دام ظله(مقام معظم رهبري

دست دشمن، توطئه دشمن و تدبیر دشمن را در . همیشگی خودشان، بین مسلمانان اختالف ایجاد می کنند
ت از همه فرقه ها باید نگذارند امواج عقالي ام. وراي این اختالفات می شود بوضوح دید؛ این را باید عالج کرد

به طور روزافزون آرامش و الفت و  -که به وسیله دشمنان اسالم تحریک می شود  -فتنه در میان مسلمانها 
  . محبت را به خطر بیندازد
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  :  راه حل هاي برطرف شدن اختالفات
    عمل به اسالم 

به احکام نورانى قرآن کریم بیش از پیش گرایش کنید، و دست ! اى مسلمانان پاك طینت) : ره(امام خمینی 
تعلیمات . اتفاق و برادرى به هم دهید، و از اختالفات دست بردارید، و براى قرآن کریم و اسالم عزیز فکرى کنید

   .اسالم را نصب العین قرار دهید
  رعایت حقوق همدیگر 

أَالَّ تَعدلُوا اعدلُوا   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا کُونُوا قَوامینَ للَّه شُهداء بِالْقسط و ال یجرِمنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ على    8: المائدة 
 و اتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خَبیرٌ بِما تَعملُونَ   هو أَقْرَب للتَّقْوى

به عدالت شهادت دهید، و البتّه نباید دشمنىِ گروهى ] و[اید، براى خدا به داد برخیزید  که ایمان آوردهاى کسانى 
عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است، و از خدا پروا دارید، که خدا به آنچه . شما را بر آن دارد که عدالت نکنید

  . دهید آگاه است انجام مى
 :در وصیتنامه خود براي رعایت حقوق دیگران حتی قاتل خودشان فرمودند علیه السالمحضرت علی 

أَلَا ]  قُتلَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ[منینَ یا بنی عبد الْمطَّلبِ لَا أُلْفینَّکُم تَخُوضُونَ دماء الْمسلمینَ خَوضاً تَقُولُونَ قُتلَ أَمیرُ الْمؤْ 
معت انْظُرُوا إِذَا أَنَا مت منْ ضَرْبته هذه فَاضْرِبوه ضَرْبۀً بِضَرْبۀٍ و لَا تُمثِّلُوا بِالرَّجلِ فَإِنِّی س  ی إِلَّا قَاتلیلَا تَقْتُلُنَّ بِ

 رسولَ اللَّه ص یقُولُ إِیاکُم و الْمثْلَۀَ و لَو بِالْکَلْبِ الْعقُور
و بگویید، ] و دست به کشتار بزنید[مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو برید : باى فرزندان عبد المطلّ 

اگر من از ضربت او ! درست بنگرید. امیر مؤمنان کشته شد، بدانید جز کشنده من کسى دیگر نباید کشته شود
 صلّى اللّه علیه و آله و سلّما مردم، او را تنها یک ضربت بزنید، و دست و پا و دیگر اعضاى او را مبرید، من از رسول خد

  . »بپرهیزید از بریدن اعضاى مرده، هر چند سگ دیوانه باشد«: شنیدم که فرمود
اهل سنت و چه برادرهاى اهل تشیع و چه آنهایى که اقلیت   حقوق همه افراد، چه برادرهاى) : ره(امام خمینی 

ملحوظ شده است و هم اسالم براى همه آنها حقوق  مذهبى رسمى دارند، حقوق آنها همه هم در قانون اساسى
   کند قائل است و با عدل اسالمى رفتار مى

  رعایت حقوق یکدیگر ولوطرف مخاطب خصم اعتقادي شماباشد 
  حفظ وحدت عملی

 اختالف سنى و شیعى برادران بین که هستند این درصدد که کسانى و باشند بیدار برادران) : ره(امام خمینی 
 آنها به وابسته اگر اما و بپذیرند نیست معلوم را نصیحت آنها هستند، شوروى یا امریکا به وابسته اگر بیندازند،
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 ایجاد راه بکنند، کارى خواهند مى مسلمین براى و خودشان اسالمى کشور براى و اسالم براى و نیستند
 ایران در اللَّه بحمد که اجتماعى این و بدهند آشتى هم با را ها گروه تمام که است این راه، .نیست اختالف

 محفوظ که کنند کوشش است، شده پیدا کشور قشرهاى همه بین که اى کلمه وحدت این و است شده پیدا
  .باشد

 هر !کسى از کند مى تعریف دهد مى جزوه یکى را؛ کسى یک کند مى لعن دهد مى جزوه یکى) : ره(امام خمینی 
 با که آنهایى نکنند تحریک را شما !نادانى از بردارید دست .است غلط امروز دویش هر .است خالف دویش
 سر امروز .باشد که اسمى هر با است، اسالم به خیانت امروز تفرقه این !نکنید اسالم به خیانت .دشمنند اسالم
 مبادا شما اعمال با .نکنید طرح را حرفها این امروز .است اسالم به خیانت کردن اختالف المؤمنین امیر والیت
 .بردارید تفرق از دست هستید، اسالم به دلسوز اگر .بشود دفن اسالم نبادا شما اعمال با .بشود فراموش اسالم

   .بردارید تفرق از دست هستید، ملت به دلسوز اگر
 متحد اگر .بشوند متحد هم با طور این مسلمین، از دنیا جمعیت میلیارد یک که خواهیم مى ما) : ره(امام خمینی 

 السالطینوعاظ اگر و دیگر قضایاى نه و افغانستان قضیه نه و ماند مى باقى دیگر قدس قضیه نه بشوند،
 پیروز اسالمى ممالک و اسالمى دول و شد خواهیم پیروز اللَّه، شاء ان نزنند، هم به را ما اتحاد و بگذارند
 خواهان را مسلمین و اسالم کلمه وحدت و مسلمین و اسالم عظمت تعالى، و تبارك خداوند از من .شد خواهند
    هستم

  :زمان شناسی و گذراز گذشته 
اگر کسی مخلصاًللّه احساس می کند که باید امروز بین برادران، برادري واقعی و : )دام ظله(مقام معظم رهبري

را می آورد و به » احقاق الحق«عملی باشد، باید کوشش کند که گذشته را به یادها نیاورد؛ والّا او می رود کتاب 
هر دو هم به ! ی کشدرا می آورد و به رخ آن م» تحفه اثنی عشریه«رخ این می کشد و این هم می رود کتاب 

اگر ما بخواهیم گذشته را مطرح کنیم، نمی شود به ! قدر کافی کتاب پر از طعن و دفع علیه همدیگر نوشته اند
ما کاري به کار آنها . »رحم اللّه معشر الماضین«. گذشته، گذشته است: باید نگاه کنیم، بگوییم. وحدت رسید

. نگاه کنیم -بیننا و بین اللّه  -امروز می خواهیم تکلیف خودمان را اگر آنها هر کاري کرده اند، ما . نداریم
اگر بخواهیم این را عمل . بینناوبین اللّه، امروز ما باید با همدیگر توحید کلمه و رفاقت و برادري داشته باشیم

  . بکنیم، باید از گذشته صرف نظر کنیم
رکت کنیم؛ باید توبه کنیم؛ امروز وقت آن رسیده است که باید برگردیم؛ باید ح: )دام ظله(مقام معظم رهبري

امت از پیامبر خود عیدي می خواهد؛ اما امت، . دنیاي اسالم بازنگري کند؛ بر روي مسأله وحدت به جد فکر کند
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عیدي امت این است که حفظ وحدت کند و . در مقابل پیامبر موظّف است وظیفه عیدي خود را هم انجام دهد
  . غمبر رامحفوظ بداردآبروي پی

اگر ما بخواهیم وحدت اسالمی تحقق پیدا بکند، باید خودمان را از گذشته جدا و : )دام ظله(مقام معظم رهبري
اگر به گذشته برگردیم، . اگر بخواهیم این کار را بکنیم، باید خودمان را از گذشته جدا کنیم. قیچی کنیم

و درگیري و خونریزي و این طور چیزها اتفاق افتاده که اگر نگاهی به  این قدر بحث و تکذیب و تغلیط. دعواست
 . گذشته بکنیم، باز دعوا خواهد شد

  وظیفه نخبگان ، علما و مبلغان دینی با مسئله وحدت اسالمی؟
کتابهایى را این  .......علما و دانشمندان سراسر جهان به ویژه علما و متفکران اسالم بزرگ، : (ره(امام خمینی 

که اخیراً با دست استعمار که از آستین کثیف این بردگان شیطان منتشر شده و دامن به اختالف بین طوایف 
زنند نابود کند و ریشه خالف که سرچشمه همه گرفتارى مظلومان و مسلمانان است را برکند؛ و  مسلمین مى

انگیزى و نفاق افکنى و  شب و روز به فتنههاى گروهى که در بیشتر ساعات  یکدل و یک سو بر این رسانه
گذرانند پرخاش کنند و بر سرچشمه تروریزم که از کاخ سفید  سازى عمر خود را مى پردازى و شایعه دروغ

  .جوشد بشورند مى
در جمهورى اسالمى همه برادران سنى و شیعه در کنار هم و با هم برادر و در حقوق مساوى  : (ره(امام خمینی 

  هر کس خالف این را تبلیغ کرد، دشمن اسالم و ایران است .دهستن
من امیدوارم که با همت همه آقایان، علماى اعالم همه بالد و با اجتماع همه، برادرهاى اهل  : (ره(امام خمینی 

ند بین خواهند فاسدها و مفسدها ایجاد کن سنت و برادرهاى اهل شیعه مجتمع با هم باشند و از اختالفى که مى
و هر کس در محل خودش مردم را تنبه بدهد به اینکه این اختالف جز براى  .ماها، از این اختالفات پرهیز کنند

و  .شود اینکه به هم بزنند اوضاع ایران را و باز مسلط کنند به ما آن قدرتهاى بزرگ را، چیز دیگرى عایدمان نمى
در کار بوده است که نگذارند ه است یا از این که باز دست هایی دالبته از اول هم این اختالفات یا از جهل پیدا ش

 یک مملکتى وحدت کلمه داشته باشد
شان سنگین است؛ مسئوالن فرهنگى، نویسندگان و علما، باید از طرح مسائل  مسئوالن سیاسى، وظیفه

و توقع . ى اتحاد تکیه کنند نقطه افکن بپرهیزند؛ هم سنّى و هم شیعه، همه، باید روى این آفرین و تفرقه اختالف
از علما و زبدگان و نخبگان سیاسى است که خطورت زمان را بفهمند، اهمیت اتحاد مسلمانان را بفهمند و 

 .ى دشمنان را براى شکستن این اتحاد و همدلى بفهمند توطئه
با مردم هم . مردم را به دستهایی که امروز وحدت را می شکنند، توجه بدهید :(دام ظله(مقام معظم رهبري
امروز، آن دستی که امریکا علیه وحدت تجهیز کرده، عبارت از همین دست پلید وهابیت . صریح حرف بزنید
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سالم و از اول، وهابیت را براي ضربه زدن به وحدت ا. این را صریح به مردم بیان کنید؛ پرده پوشی نکنید. است
همچنان که اسرائیل را براي این که . در بین جامعه مسلمانها به وجود آوردند - مثل اسرائیل  -ایجاد پایگاهی 

پایگاهی علیه اسالم درست کنند، به وجود آوردند، حکومت وهابیت و این رؤساي نجد را به وجود آوردند تا داخل 
  . ن وابسته باشد و می بینید هم که وابسته اندجامعه اسالمی، مرکز امنی داشته باشند که به خودشا

ما همیشه به علماي فریقین گفته ایم، شما که می دانید وحدت و اتحاد حق است، : )دام ظله(مقام معظم رهبري
البته، مخلصان قبول کردند و به همان اندازه . بنابراین باید این نکته را به مردم خودتان و به عوام تفهیم کنید

 . یر گذاشته اندهم تأث
فقها و متکلمین و فالسفه اسالمی بنشینند آراء . علماي اسالمی باید کوشش کنند :(دام ظله(مقام معظم رهبري

را با یکدیگر تطبیق کنند و آنها را در مجموعه هایی جمع نمایند تا نظرات فرق مختلف اسالمی در مجموعه 
این، از جمله کارهاي بسیار الزم و ضروري . همه مسلمین قرار بگیردواحد و با نگاه مساعد به یکدیگر، در اختیار 

   .است و امیدواریم که همت صاحب همتان، این کار را به انجام برساند
امروز ابزار کار امریکا و سردمداران سیاستهاي امریکایی در منطقه، عمدتاً همان  :(دام ظله(مقام معظم رهبري

قلم فروش و دین فروش هستند که می توان اثر انگشت پلیدشان را در بسیاري از آخوندهاي درباري مزدور و 
 . نفاق افکنیها و توطئه پراکنیها مشاهده کرد

چقدر جاي دریغ و افسوس است که ذهن متفکّر اسالمی که براي عزّت مسلمین  :(دام ظله(مقام معظم رهبري
کند، به دنبال مسائل اختالفی، ایجاد اختالف، ایجاد دعوا و خأل و برافراشتن پرچم اسالم باید قلم بزند و تالش 

دراین زمینه، براي انجام علما  !بین مسلمین برود، قلم بزند و کار کند؛ یکی را متّهم و یکی را از دین خارج نماید
  .طرففقط علماي یکطرف،بلکه علماي هردونه مقدمات وحدت وظیفه بزرگی دارند؛ کردن وحدت وفراهم 

علما و روشنفکران اسالم بنشینند و منشور وحدت اسالمى را تنظیم کنند؛  :(دام ظله(مقام معظم رهبري
ى اسالمى، نتواند آزادانه  ى به این، یا فالن، یا آن فرقه فهمِ متعصبِ وابسته منشورى تهیه کنند تا فالن آدم کج

ى منشور جزو کارهایى است که  تهیه. کفیر کندجماعت کثیرى از مسلمانان را متهم به خروج از اسالم کند؛ ت
اگر شما این کار را نکنید، نسلهاى بعد از . کند تاریخ، امروز از روشنفکران اسالمى و علماى اسالمى مطالبه مى

 . شما مؤاخذه خواهند کرد
حوادث تلخ  چگونگی برخورد شیخ مفید با خصم مذهبی زمانش بیگمان متأثر از :(دام ظله(مقام معظم رهبري

اجتماع و مصائبی است که شیعه مظلوم آن روز با آن مواجه بوده و آتش تعصبهاي کور آن را بر می انگیخته 
آنگونه رفتار نمی تواند امروزه الگویی براي برخورد فرق اسالمی با یکدیگر حتی در صحنه هاي کالمی  .است
ي دردناك تاریخ، تجربه مسالمت و مهربانی بیاموزند امروز همه فرق اسالمی باید با مشاهده آن صحنه ها .باشد
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از  - که مفیدها در هر مذهبی براي احیاء آن، چنان رنجهایی را متحمل شده اند  -و در زمانی که اصول اسالم 
سوي دشمنان جهانی در معرض خطر است، به وحدت و اقتراب و همکاري همه فرقه ها و همه متفکران آنها 

 . است) قدس اللّه نفسه الزکیه(س بزرگ انقالب ما و رهنمود همیشگی امام راحل ما بیندیشند، و این در
ى شیعه و سنى است که بگویند  همین مسئله -استکبار – ى آنها یک راه عمده :(دام ظله(مقام معظم رهبري

دهند؛ تعصبات و ى بزرگ اهل تسنن قرار  جمهورى اسالمى ایران، جمهورى شیعه است و آن را در مقابل جامعه
. کنند این، چیز بسیار خطرناك و مهمى است و دارند این کار را مى. احساسات مذهبى را وارد میدان کنند

همه . ى همتمان باید این باشد که این خواست استکبارى را خنثى کنیم ما همه. دستهاى سیاست بیکار نیستند
وحانیون پرتالش و خدوم ما، همه و همه توجه بکنند که باید هشیار باشند؛ ملت ما، زبدگان ما، مبلغان ما، ر

 .ى دشمن کمک بکند، از آنها نباید سر بزند حرکتى و اظهارى که به این نقشه
کنیم که پیرو مکتب اهل بیت هستیم، شیعه هستیم، پیرو امامت  ما افتخار می: )دام ظله(مقام معظم رهبري

کنیم، اما جاي اثبات این مطلب کوچه و خیابان  ؛ به این افتخار میامیرالمؤمنین و خالفت بالفصل او هستیم
تازه بحث در . گونه مطالب در میان اهل فن، در میان متخصصین و در میان نخبگان است نیست؛ جاي اثبات این

گونه موارد باید بحث کالمی و بحث منطقی باشد؛ بدگویی و عیبجویی و فحاشی و شمشیر بر روي هم  این
ما این را به عنوان . کمک کردن به دشمنان اسالم است که هم دشمن شیعه و هم دشمن سنی هستند کشیدن،

 . گوید خواهد، این را می ملت ایران این را می. پرچم وحدت اسالمی در انقالب اسالمی بلند کردیم
که نگذارند بعضی از روحانی  ما به همه مسلمانان و متن ملتها این توصیه را داریم: )دام ظله(مقام معظم رهبري

نماها و وعاظ وابسته به دربارها و استکبار جهانی، با طرح شعارهاي تفرقه انگیز که بعضاً مشاهده می شود، بین 
 . برادران اختالف بیندازند

  وظیفه برادران اهل سنت ؟ 
برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق  -چه اهل سنت و چه شیعى -تمام مسلمین) : ره(امام خمینی 

اند ایجاد اختالف بین برادران سنى و  از جمله جنایتهایى که بدخواهان به اسالم مرتکب شده. اسالمى هستند
سازان را به جزاى  یعات را محکوم و شایعهمن از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم که این شا. شیعى است

   .اعمالشان برسانند
ما . شود ترتیب اثر بدهند برادران سنى ما نباید به یک تبلیغاتى که از طرف دشمنان اسالم مى) : ره(امام خمینی 

تهاى مذهبى، مال مال اقلی. این مملکت مال همه ماست، مال همه ما. با آنها برادر هستیم، آنها با ما برادر هستند
 .همه ما با هم هستیم. مذهبیون ما، مال برادران اهل سنت ما
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خواهم که به شیعیان با  دهم و از آنان مى من دست برادرى به تمام مسلمانان متعهد جهان مى) : ره(امام خمینی 
  .خنثى کنند هاى شوم اجانب را چشم برادرى عزیز نگاه کنند؛ و با این عملشان همانند همیشه نقشه

   ؟ اسالمی وحدت برابر در مردم وظیفه
 استعمارى و انگیز تفرقه نشریات و کتابها گونه این از که است الزم اسالمى ملتهاى بر) : ره(امام خمینی 

  .نمایند طرد را مسلمین وحدت مخالف اشخاص این و کنند، اجتناب
 و تفرقه ایجاد در سعى قوا تمام با اسالم دشمنان که کنند گوشزد همگان به را حقیقت این) : ره(امام خمینی 

 مسلمانان میان درگیرى با تا کوشند مى شده که وسیله هر و نام هر به و دارند اسالمى جوامع میان اختالف
 وبه سازند مساعد خود غارتگرى و چپاول و اسالمى کشورهاى همه بر خود مجدد و کامل تسلط براى را زمینه
  است والهى شرعى وظیفه یک این که کنند، خوددارى انگیز تفرقه عمل هرگونه از است الزم جهت، همین

رفتار میکنند، آنهارا ]وحدت[ن شما کسانى هستندکه عکس اینجامعه بیاگردیدید در: )دام ظله(مقام معظم رهبري
اى به اسالم  ضربه. یزنندمیزنند؛ ضربه مطردشان کنید؛ مخالفت خودتان را به آنها ابراز و اعالم کنید؛ اینها ضرر 

  .مهم استاین ازجمله مسائل بسیار.ى اسالمى میزنند ه جامعهاى ب اى به تشیع میزنند، ضربه ضربهمیزنند،
  : منطق اسالم در برخورد با مخالفین 

  : نظري 
شیعه و سنی مسلمان دانستن آنها زیرا مرز اسالم شهادتین است و لو فاجرو فاسق باشد و روایات  .1

    تقریبا یکسان است
  پاك دانستن آنها  .2
  محفوظ و محترم بودن جان و مال آنها  .3
  وجوب دفاع از جان و مال  .4
  جریان ارث .5
  جواز نکاح .6

ا عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ خَالد عنْ بعضِ أَصحابِنَا رفَعه قَالَ قَالَ أَمیرُ الْ لَأَنْسبنَّ الْإِسلَام   مؤْمنینَ ععدةٌ منْ أَصحابِنَ
و التَّسلیم هو الْیقینُ و الْیقینَ   هو التَّسلیم  لک إِنَّ الْإِسلَامنسبۀً لَا ینْسبه أَحد قَبلی و لَا ینْسبه أَحد بعدي إِلَّا بِمثْلِ ذَ

اءالْأَد ولَ همالْع لُ ومالْع وه الْإِقْرَار و الْإِقْرَار ویقَ هدالتَّص یقُ ودو التَّصه- أْیِهنْ رع ینَهأْخُذْ دی نَ لَمؤْمنْ  إِنَّ الْملَک و
خَذَه إِنَّ الْمؤْمنَ یرَى یقینُه فی عمله و الْکَافرَ یرَى إِنْکَاره فی عمله فَ و الَّذي نَفْسی بِیده ما عرَفُوا أَتَاه منْ ربه فَأَ

 أَمرَهم فَاعتَبِرُوا إِنْکَار الْکَافرِینَ 
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فرمود، نسبتى براى اسالم بیان کنم که کسى جز من نکرده باشد و پس از من هم کسى علیه السالم  امیر المؤمنین
همانا اسالم همان تسلیم است و تسلیم همان یقین و یقین همان تصدیق و تصدیق : جز به مانند من بیان نکند

از جانب  همان اقرار و اقرار همان عمل و عمل همان اداء، همانا مؤمن دینش را از رأیش نگرفته، بلکه
شود و کافر هم انکارش در عملش  پروردگارش آمده و از او گرفته است، همانا مؤمن یقینش در عملش دیده مى

شود، قسم به آن که جانم در دست اوست که آنها امر دین خود را نشناختند، پس شما انکار کافران و  دیده مى
   .منافقان را از کردارهاى پلیدشان تشخیص دهید

لاجٍ قَالَعرنِ دیلِ بمنْ جع ونُسنْ یى عیسنِ عب دمحنْ مع یمرَاهنُ إِبب ی : زَّ وع لِ اللَّهنْ قَوع ع اللَّه دبا عأَب أَلْتس
أَنَّ   فَقَالَ لی أَ لَا تَرَى - خُلِ الْإِیمانُ فی قُلُوبِکُمآمنَّا قُلْ لَم تُؤْمنُوا و لکنْ قُولُوا أَسلَمنا و لَما ید  الْأَعراب  قالَت -جلَّ

  .الْإِیمانَ غَیرُ الْإِسلَامِ
قالَت الْأَعراب آمنَّا قُلْ لَم تُؤْمنُوا و لکنْ قُولُوا   از تفسیر آیه شریفه علیه السالماز حضرت صادق : جمیل بن دراج گوید 

  .متوجه هستى که ایمان غیر از اسالم است: سؤال کردم فرمود  یدخُلِ الْإِیمانُ فی قُلُوبِکُم أَسلَمنا و لَما
سأَلَ رجلٌ أَبا عبد اللَّه ع : محمد بنُ یحیى عنْ أَحمد بنِ محمد عنْ علی بنِ الْحکَمِ عنْ سفْیانَ بنِ السمط قَالَ

ثُم سأَلَه فَلَم یجِبه ثُم الْتَقَیا فی الطَّرِیقِ و قَد أَزِف منَ الرَّجلِ   یجِبه  بینَهما فَلَم  سلَامِ و الْإِیمانِ ما الْفَرْقُعنِ الْإِ
عم فَقَالَ فَالْقَنی فی الْبیت فَلَقیه فَسأَلَه عنِ الْإِسلَامِ الرَّحیلُ فَقَالَ لَه أَبو عبد اللَّه ع کَأَنَّه قَد أَزِف منْک رحیلٌ فَقَالَ نَ

الْإِسلَام هو الظَّاهرُ الَّذي علَیه النَّاس شَهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شَرِیک لَه و  -و الْإِیمانِ ما الْفَرْقُ بینَهما فَقَالَ
و صیام شَهرِ رمضَانَ فَهذَا الْإِسلَام و قَالَ الْإِیمانُ   محمداً عبده و رسولُه و إِقَام الصلَاةِ و إِیتَاء الزَّکَاةِ و حج الْبیت أَنَّ

  .مرَ کَانَ مسلماً و کَانَ ضَالامعرِفَۀ هذَا الْأَمرِ مع هذَا فَإِنْ أَقَرَّ بِها و لَم یعرِف هذَا الْأَ
حضرت  میان اسالم و ایمان چه فرقست؟: مردى از امام صادق علیه السالم پرسید: سفیان بن سبط گوید 

جوابش نفرمود، سپس سؤال کرد، باز جوابش نفرمود، آنگاه روزى در میان راه بیکدیگر برخوردند و کوچ کردن 
آرى، : گویا کوچ کردنت نزدیک شده است، عرضکرد: بود، امام صادق علیه السالم باو فرمودآن مرد نزدیک شده 

حضرت  .آن مرد بدیدارش رفت و از آن حضرت فرق میان اسالم و ایمان را پرسید. در خانه مرا دیدار کن: فرمود
ته پرستشى جز خداى اسالم همین صورت ظاهرى است که مردم دارند، یعنى شهادت دادن باینکه شایس: فرمود

شریک نیست و اینکه محمد بنده و رسول اوست و گزاردن نماز و دادن زکاة و حج خانه کعبه و روزه  یگانه بى
پس اگر کسى ) صورت ظاهرى که بیان شد(أما ایمان معرفت این امراست با این . اینست اسالم. ماه رمضان

  .ت و گمراهبآنها اقرار کند و باین امر عارف نباشد، مسلمان اس
  ناس در این گونه روایات اشاره به اهل سنت می باشد امر هم اشاره به والیت است 
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قُلْت لأَبِی : الَمحمد بنُ یحیى عنْ أَحمد بنِ محمد عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عنْ جمیلِ بنِ صالحٍ عنْ سماعۀَ قَ
لَا یشَارِك نی عنِ الْإِسلَامِ و الْإِیمانِ أَ هما مخْتَلفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِیمانَ یشَارِك الْإِسلَام و الْإِسلَام عبد اللَّه ع أَخْبِرْ

الدماء و   رَسولِ اللَّه ص بِه حقنَتالْإِسلَام شَهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه و التَّصدیقُ بِ -الْإِیمانَ فَقُلْت فَصفْهما لی فَقَالَ
حنَاکالْم رَتج هلَیارِیثُ  عوالْم ۀُ النَّاسِ  واعمج رِهلَى ظَاهع فَۀِ   ونْ صی الْقُلُوبِ مف تثْبا یم ى ودانُ الْهالْإِیم و

یمانُ أَرفَع منَ الْإِسلَامِ بِدرجۀٍ إِنَّ الْإِیمانَ یشَارِك الْإِسلَام فی الظَّاهرِ و الْإِسلَام لَا الْإِسلَامِ و ما ظَهرَ منَ الْعملِ بِه و الْإِ
 .یشَارِك الْإِیمانَ فی الْباطنِ و إِنِ اجتَمعا فی الْقَولِ و الصفَۀِ

ایمان : بمن خبر ده آیا اسالم و ایمان دو چیز مختلفند؟ فرمود: عرضکردمعلیه السالم به امام صادق : سماعه گوید 
اسالم : فرمود  آن دو را برایم وصف کن: شود، ولى اسالم شریک ایمان نیست، عرضکردم شریک اسالم مى

است که بسبب آن خونها از ریختن محفوظ ماند و صلى اللَّه علیه و آله شهادت بیگانگى خدا و تصدیق رسول خدا
ولى ایمان هدایت است و آنچه در . و میراث بر آن اجرا گردد و جماعت مردم طبق ظاهرش رفتار کنندزناشوئى 

ایمان . شود و عمل بآن هویدا میگردد پس ایمان یک درجه از اسالم باالتر است دلها از صفت اسالم پا بر جا مى
هر دو در گفتار و وصف گرد آیند در ظاهر شریک اسالم است، ولى اسالم در باطن شریک ایمان نیست، اگر چه 

  )یعنى اگر چه گفتن شهادتین و تصدیق بتوحید و رسالت از شرایط هر دو میباشد(
یعاً عمج دمحنِ مب دمنْ أَحابِنَا عحنْ أَصةٌ مدع و دمحنِ ملَّى بعنْ مع دمحنُ منُ بیسالْحنْ أَبع شَّاءنْ نِ الْوانٍ ع

نُوا و لکنْ قُولُوا أَسلَمنا فَمنْ زعم  أَبِی بصیرٍ عنْ أَبِی جعفَرٍ ع قَالَ سمعتُه یقُولُ تُؤْم نَّا قُلْ لَمآم رابالْأَع قالَت   مأَنَّه
لَم مأَنَّه معنْ زم و کَذَب نُوا فَقَدآم  کَذَب وا فَقَدملسی.  

أعراب گفتند، ایمان آوردیم، بگو ایمان نیاوردید، بلکه «: می فرمودعلیه السالم  شنیدم امام باقر: ابو بصیر گوید
پس هر که معتقد باشد، آنها ایمان آوردند دروغ گفته و هر کس معتقد باشد، آنها اسالم » بگوئید اسالم آوردیم

  .اند، دروغ گفته است نیاورده
حنُ یب دمحۀَ قَالَماعمنْ سحٍ عالنِ صیلِ بمنْ جوبٍ عبحنِ منِ بسنِ الْحع دمحنِ مب دمنْ أَحى عأَبِی : یل قُلْت

نی عنِ الْإِسلَامِ و الْإِیمانِ أَ هما مخْتَلفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِیمانَ یشَارِك الْإِ ام و الْإِسلَام لَا یشَارِك سلَعبد اللَّه ع أَخْبِرْ
الدماء و   اللَّه و التَّصدیقُ بِرَسولِ اللَّه ص بِه حقنَتالْإِسلَام شَهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا  -الْإِیمانَ فَقُلْت فَصفْهما لی فَقَالَ

حنَاکالْم رَتج هلَیارِیثُ  عوالْم لَى   وع ۀُ النَّاسِواعمج رِهفَۀِ   ظَاهنْ صی الْقُلُوبِ مف تثْبا یم ى ودانُ الْهالْإِیم و
رَ منَ الْعملِ بِه و الْإِیمانُ أَرفَع منَ الْإِسلَامِ بِدرجۀٍ إِنَّ الْإِیمانَ یشَارِ ا ظَهم لَامِ والْإِس رِ وی الظَّاهف لَامالْإِس لَا ك لَامالْإِس

  .یشَارِك الْإِیمانَ فی الْباطنِ و إِنِ اجتَمعا فی الْقَولِ و الصفَۀِ
ایمان : بمن خبر ده آیا اسالم و ایمان دو چیز مختلفند؟ فرمود: بامام صادق علیه السالم عرضکردم: سماعه گوید

اسالم : فرمود  آن دو را برایم وصف کن: عرضکردمشود، ولى اسالم شریک ایمان نیست،  شریک اسالم مى
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است که بسبب آن خونها از ریختن محفوظ ماند و صلى اللَّه علیه و آله شهادت بیگانگى خدا و تصدیق رسول خدا 
  .زناشوئى و میراث بر آن اجرا گردد و جماعت مردم طبق ظاهرش رفتار کنند

شود و عمل بآن هویدا میگردد پس ایمان  اسالم پا بر جا مىولى ایمان هدایت است و آنچه در دلها از صفت 
م در باطن شریک ایمان نیست، اگرچه ولى اسالایمان درظاهر شریک اسالم است،. ه از اسالم باالتر استیکدرج

  ).دو میباشدیعنى اگرچه گفتن شهادتین وتصدیق بتوحید ورسالت ازشرایط هر(گفتار ووصف گرد آینددو درهر
نْ علی بنِ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زِیاد و محمد بنُ یحیى عنْ أَحمد بنِ محمد جمیعاً عنِ ابنِ محبوبٍ ع عدةٌ منْ

و أَفْضَى بِه إِلَى اللَّه عزَّ و   فی الْقَلْبِما استَقَرَّ   الْإِیمانُ  رِئَابٍ عنْ حمرَانَ بنِ أَعینَ عنْ أَبِی جعفَرٍ ع قَالَ سمعتُه یقُولُ
قَهدص لَّ وج  لَامالْإِس و رِهأَمیمِ للالتَّس و لَّهۀِ للُ بِالطَّاعمۀُ النَّاسِ   الْعاعمج هلَیي عالَّذ وه لٍ وعف لٍ أَونْ قَورَ ما ظَهم

الصومِ و ه حقنَت الدماء و علَیه جرَت الْموارِیثُ و جاز النِّکَاح و اجتَمعوا علَى الصلَاةِ و الزَّکَاةِ و منَ الْفرَقِ کُلِّها و بِ
انَ والْإِیم شْرَكلَا ی لَامالْإِس انِ ویفُوا إِلَى الْإِیمأُض نَ الْکُفْرِ وم کوا بِذَلفَخَرَج جا  الْحمه و لَامالْإِس شْرَكانُ یالْإِیم

ذَلک الْإِیمانُ یشْرَك فی الْقَولِ و الْفعلِ یجتَمعانِ کَما صارت الْکَعبۀُ فی الْمسجِد و الْمسجِد لَیس فی الْکَعبۀِ و کَ
 انَ والْإِیم شْرَكلَا ی لَامالْإِس و لَاملَّالْإِسج زَّ وع قَالَ اللَّه قَد-  نا ولَمنْ قُولُوا أَسلک نُوا وتُؤْم نَّا قُلْ لَمآم رابالْأَع قالَت

ی قُلُوبِکُمخُلِ الْإِیمانُ فدا یلَم  سلَى الْمنِ فَضْلٌ عؤْملْملْ لفَه لِ قُلْتقُ الْقَودلَّ أَصج زَّ وع لُ اللَّهفَقَوی شَیمِ فل  ء
 و داحرَى وجم کی ذَلانِ فرِیجا یمفَقَالَ لَا ه کرِ ذَلغَی و وددالْح کَامِ وَح لَکنْ للْمؤْمنِ فَضْلٌ منَ الْفَضَائلِ و الْأ

 زَّ وع إِلَى اللَّه انِ بِهتَقَرَّبا یم ا وهِمالمی أَعمِ فلسلَى الْمقُولُعلَّ یج زَّ وع اللَّه سأَ لَی لَّ قُلْتنَۀِ  - جسبِالْح نْ جاءم
مؤْمنِ قَالَ أَ لَیس قَد قَالَ اللَّه فَلَه عشْرُ أَمثالها و زعمت أَنَّهم مجتَمعونَ علَى الصلَاةِ و الزَّکَاةِ و الصومِ و الْحج مع الْ

زَّ ولَّ عیرَةً -جأَضْعافاً کَث لَه فَهضاعنَۀٍ  فَیسکُلِّ حل هِمنَاتسح ملَّ لَهج زَّ وع اللَّه فضَاعینَ یالَّذ منُونَ هؤْمفَالْم
ۀِ إِیمحرِ صلَى قَدع هنَاتسی حف اللَّه هزِیدی نِ وؤْمذَا فَضْلُ الْمفاً فَهعونَ ضعبس لُ اللَّهفْعی یرَةً وافاً کَثأَضْع هان

اء منَ الْخَیرِ قُلْت أَ رأَیت منْ دخَلَ فی الْإِسلَامِ أَ لَیس هو داخلًا فی الْإِ یمانِ فَقَالَ لَا و لَکنَّه قَد بِالْمؤْمنینَ ما یشَ
فْرِ و سأَضْرِب لَک مثَلًا تَعقلُ بِه فَضْلَ الْإِیمانِ علَى الْإِسلَامِ أَ رأَیت لَو بصرْت رجلًا أُضیف إِلَى الْإِیمانِ و خَرَج منَ الْکُ

جر رْتصب قَالَ فَلَو کی ذَلل وزجلَا ی ۀِ قُلْتبی الْکَعف تَهأَیر أَنَّک دتَشْه أَ کُنْت جِدسی الْمی الْکَفلًا ف ۀِ أَ کُنْتبع
ولِ الْکَعبۀِ حتَّى یدخُلَ شَاهداً أَنَّه قَد دخَلَ الْمسجِد الْحرَام قُلْت نَعم قَالَ و کَیف ذَلک قُلْت إِنَّه لَا یصلُ إِلَى دخُ

   و الْإِسلَامالْمسجِد فَقَالَ قَد أَصبت و أَحسنْت ثُم قَالَ کَذَلک الْإِیمانُ 
ایمان چیزى است که در دل جا کند و بنده را به خدا : فرمود مى) علیه السالم( شنیدم امام باقر: حمران بن اعین گوید

عز و جل بکشاند و طاعت و تسلیم به امر خدا هم مصدق او باشد و اسالم گفتار و کردار ظاهرى است که جمع 
مردم بر آنند از همه دستجات و مسلمین و به وسیله همین اسالم ظاهرى است که جانها محفوظ است و میراث 

شود و زناشوئى روا است و اتفاق دارند بر نماز و زکاة و روزه و حج و به همین جهت از کفر بیرونند و به  ىاجراء م
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ایمان نسبت دارند اسالم شریک و مالزم ایمان نیست ولى ایمان شریک و مالزم اسالم است و این هر دو در 

لى همه مسجد در خانه کعبه نیست و شوند چنانچه خانه کعبه در مسجد است و گفتار و کردار با هم جمع مى
همچنین ایمان شریک و مالزم اسالم و در حریم اسالم است ولى اسالم شریک و مالزم ایمان نیست و خدا عز 

اعراب گفتند ما ایمان آوردیم بگو ایمان نیاوردید بگوئید مسلمان «): سوره حجرات 14(و جل هم فرموده است 
آیا براى : ترین گفتار است، گفتم خدا عز و جل راست: فرموده» یامده استشدیم و هنوز ایمان در دلتان در ن

نه، آنها در این باره یکسانند : مؤمن فضلى است بر مسلم در چیزى از فضائل و احکام و حدود و جز آنها؟ فرمود
خدا عز و مگر نیست که : ولى مؤمن به مسلم برترى دارد در کردارش و تقربى که به خدا عز و جل جوید، گفتم

و تو معتقدى که همه اتفاق دارند بر نماز و » هر که حسنه آورده ده برابر دارد«): سوره انعام 160(جل فرماید 
  زکاة و روزه و حج با مؤمن؟

پس مؤمنان باشند » بیفزاید برایش برابرهاى بسیار«): سوره بقره 245(فرماید  عز و جلمگر نیست که خدا : فرمود
ایشان حسنات را چند برابر کند براى هر حسنه هفتاد برابر، این است فضل مؤمن و بیفزاید که خدا عز و جل بر

بفرمائید : خدا به حسنات او به اندازه درجه ایمانش برابرهاى بسیار و خدا با مؤمن هر چه خوبى خواهد کند، گفتم
  هر که در اسالم در آید، در ایمان وارد نیست؟

ن دارد و از کفر رسته است و من براى تو مثلى بیاورم که فضل ایمان را بر اسالم نه، ولى نسبت به ایما: فرمود
این : دهى که او را در خانه کعبه دیدى؟ گفتم بفهمى، اگر تو دیدى مردى در مسجد الحرام است، گواهى مى

  شده؟ اگر مردى را در خانه کعبه دیدى، گواهى دهى که وارد مسجد الحرام: براى من جائز نیست، فرمود
درست فهمیدى : او نتواند وارد کعبه شود تا در مسجد در آید، فرمود: این چگونه است؟ گفتم: آرى، فرمود: گفتم

   ایمان و اسالم هم چنین است: و خوب گفتى، سپس فرمود
  : عملی 

یکی از مباحث کلیدي و مهمی که در عصر حاضر باید به آن اهمیت داد و اقسامش مورد توجه قرار گیرد  :تقیه 
  . بحث تقیه می باشد 

  :فرماید در آغاز بحث تقیه مى) ره(امام خمینى 
شخص و یا اشخاصى که از آنها (و متقى منه ) تقیه کننده(چون تقیه از عناوینى است که در ارتباط با متقى «
باشد، به حسب این امور و ذات آن، به اقسامى تقسیم  مى) امرى که از آن تقیه شده است(و متقى فیه ) یه شدهتق

  :شود مى
  .شود تقسیم مى» اکراهى«و » کتمانى» «مداراتى«، »خوفى«به لحاظ ذات تقیه به  -الف
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ان او است و گاهى به سبب تقیه خوفى نیز گاهى به سبب ورود ضرر به جان یا آبرو و یا مال متقى و وابستگ
احتمال وقوع ضرر بر افراد دیگر از مؤمنان است و گاهى هم به سبب احتمال وقوع ضرر بر کیان اسالم است؛ 

  .شود ها، سبب تقیه مى مثلًا ترس از اختالف و تفرقۀ مسلمان
او، شخص را  تقیه مداراتى عبارت است از جلب دوستى مخالف، به سبب وحدت کلمه، بى آنکه ضررى از سوى

  .تهدید کند
  .اى است که به خودى خود داراى ارزش است و در برابر افشاى سرّ قرار دارد تقیه کتمانى، تقیه

شیخ مفید؛ تقیه منحصر به موارد خوف از ضرر نیست، بلکه گاهى تقیه به جهت اصالح است که شامل تقیه 
  شود  مداراتى مى

سزاوار است پیش از آغاز بحث، این اختالف . از جهات گوناگون متفاوت استنگاه و باور فقها به تقیۀ مداراتى 
) ره(براى پرهیز از طوالنى شدن نوشته، تنها به بیان نظریات شیخ انصارى و حضرت امام خمینى . روشن شود

  :پردازیم نسبت به تقیه خوفى و مداراتى مى
بنابراین، از نگاه شیخ انصارى، تقیۀ . داند ى از آن مىشیخ انصارى تقیه خوفى را مقسم و تقیه مداراتى را بخش. 1

  . مداراتى قسمى از تقیۀ خوفى است و در نتیجه تقیۀ مداراتى در طول تقیۀ خوفى است نه در عرض آن
. داند به خالف نظریۀ شیخ انصارى، تقیۀ مداراتى را قسیم و در عرض تقیۀ خوفى مى) ره(حضرت امام خمینى 

به » فی حد ذاته«بیان تقسیمات تقیه، آن را با صرف نظر از ارتباطش با امور دیگر و به اصطالح  ایشان در مقام
  . کند تقسیم مى» کتمانى«، و »اکراهى«، »مداراتى«، »خوفى«
آن را واجب ) ره(اما حضرت امام خمینى  داند،  مرحوم شیخ انصارى تقیۀ مداراتى را از نظر حکم مستحب مى. 2

  . داند مى
ولى حضرت  است» ضرر تدریجى«:گوید ى، ضرر را شرط کرده ولى مىشیخ انصارى در ماهیت تقیۀ مدارات. 3

  .کند جلب محبت ایجاد وحدت کلمه چیزى را شرط نمىماهیت تقیۀ مداراتى جز در ) ره(امام خمینى
  هاى اجتناب ناپذیرا ستبى گمان انسجام و اتحاد مسلمین در برابر دشمن مشترك از ضرورت

زیرا تقیه مداراتى افزون بر نقش کلیدى اش در مباحث فقهى، اهمیت به سزایى در مباحث سیاسى و اجتماعى، 
در حقیقت باید گفت تنها از راه به کار بستن آن . به ویژه در ارتباطات جهانى و اتحاد و انسجام اسالمى دارد

از این رو، تقیه . مودت، قدرت و شوکت اسالمى دست پیدا کردتوان به اهداف مهمى چون وحدت، عزت،  مى
  .تواند مبناى فقهى براى وحدت و انسجام اسالمى باشد مداراتى مى

یرٍ عنْ هشَامِ بنِ سالمٍ عنْ أَبِی عمرَ الْأَعجمی قَالَ قَالَ لی أَبو عبد اللَّه ع منُ أَبِی عرَ   ابما عا أَبشَارِ   إِنَیۀَ أَععست
  .ء إِلَّا فی النَّبِیذ و الْمسحِ علَى الْخُفَّینِ  لَا تَقیۀَ لَه و التَّقیۀُ فی کُلِّ شَی  فی التَّقیۀِ و لَا دینَ لمنْ  الدینِ
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هم دین در تقیه است و هر که نه د! اى ابا عمرو: امام صادق علیه السالم بمن فرمود: ابى عمر و اعجمى گوید 
  . تقیه ندارد دین ندارد، و تقیه در هر چیز است جز در نوشیدن نبیذ و مسح بر روى کفش

) علیه السالمظهور امام قائم (هر چه این امر : فرمود علیه السالمامام صادق . کُلَّما تَقَارب هذَا الْأَمرُ کَانَ أَشَد للتَّقیۀِ
  ر شود تقیه شدیدتر شود نزدیکت

النَّزَقَ، و قلَّۀَ : فی الشِّیعۀِ لَنَا بِبعضِ لَحمِ ساعدي  وددت و اللَّه«: عنْ علی بنِ الْحسینِ علیهما السالم، قَالَ
من دوست دارم براى دو خصلت بد که در شیعه ما هست، گوشت : ، فرمود) علیه السالم(على بن الحسین. » الْکتْمانِ

   )اى و کمى سرپوشى تنگ حوصله(سرنگهدارى  کج خلقى و کم: استخوان دستم را عوض بدهم تا رفع شوند
هدف و حکمت تقیۀ مداراتى جلب محبت و مودت و وحدت کلمه مسلمانان است واین معنا جز با انجام عمل بر 

  .آید ظر آنها و در جمع آنان به دست نمىطبق ن
 

  تبلیغ عملی و رعایت اصول اخالقی 
أَب تعمقَالَ س ينْدشَامٍ الْکنْ هکَمِ عنِ الْحب یلنْ عع دمحنِ مب دمنْ أَحى عیحنُ یب دمحقُولُمع ی اللَّه دبا ع  

 لَا تَکُونُوا علَیه شَیناً ا یعیرُونَّا بِه فَإِنَّ ولَد السوء یعیرُ والده بِعمله کُونُوا لمنِ انْقَطَعتُم إِلَیه زیناً وإِیاکُم أَنْ تَعملُوا عملً
بِقُونَکُمسلَا ی و مزَهنَائوا جداشْه و مرْضَاهوا مودع و مرِهشَائی علُّوا فص  إِلَى شَی  و منْهم لَى بِهأَو رِ فَأَنْتُمنَ الْخَیم ء

بِشَی اللَّه بِدا عم اللَّه نَ الْخَبم هإِلَی بأَح ء ا الْخَبم و قُلْت ۀُ ءیقَالَ التَّق ء.  
ما را بدان سرزنش کنند، همانا فرزند میفرمود؛ مبادا کارى کنید که علیه السالم  شنیدم امام صادق: هشام کندى گوید

زینت باشید و عیب و ننگ ) امام خود(اید  بد، پدرش را به کردار او سرزنش کنند، براى کسى که به او دل داده
و از بیمارانشان عیادت کنید و بر ) به نماز جماعت عامه حاضر شوید(مباشید، در میان عشایر آنها نماز بخوانید 

ید، مبادا آنها در هیچ خیرى از شما پیشى گیرند که شما نسبت بخیر از آنها سزاوارترند، بخدا جنازه آنها حاضر شو
  . تقیه: ء چیست؟ فرمود ء عبادت نشده، عرضکردم خب سوگند که خدا بچیزى که محبوبتر باشد نزد او از خب

مطالبى از . و دالّ بر وجوب استصیغه امر » کونوا«داللت این روایت بر تقیه مداراتى تمام است؛ زیرا جمله 
  :شود که عبارتند از روایت استفاده مى

علیهم ( ها و تشییع جنازة مردگان آنان مطلوب ائمه حضور در مجالس ومساجد و مدارا کردن و عیادت مریض. 1

  .بوده و مورد تأکید آنهاست) السالم
  .اخالقى آنان، تقیه نامیده شده است -بادىبراساس این روایت مدارا کردن با اهل سنت و شرکت در مراسم ع. 2

  :اند؛ از جمله گفتنى است که سند روایت نیز بى اشکال و صحیح است و فقهاء داللت روایت را پذیرفته
  :نویسد درمقام بیان داللت این روایت مى) ره(حضرت امام خمینى 



 )علیه السالم(وحدت در سیره اهلبیت | 23
 

نماز در مساجد ایشان است و بى شک ظهور روایت، در مقام تشویق انجام عمل بر طبق نظریات آنها و خواندن «
با این وصف . خواندن نماز در مساجد آنها مستلزم ترك برخى از اجزاء و یا شرایط و یا انجام برخى از موانع است
بسیارى از . »حضرت فرموده این عمل بهترین عبادت است و این عبارت دفع استبعاد از صحت عمل است

بر تقیه مداراتى، دست کم در مورد روایت؛ یعنى شرکت در نمازهاى  فقهاى دیگر نیز داللت این روایت را
اند؛ از جمله حضرت آیۀ اللّه خویى با اینکه صحت نماز با تقیۀ مداراتى را مورد خدشه قرار  جماعت آنان پذیرفته

  :نویسد داده، پس از گزارش این روایت مى
د آن، مبتنى بر رد شرکت در نماز جماعت و ماننشود که حکمت تشریع تقیه در مو از این روایت استفاده مى«

لمانان است، بى آنکه اتحاد کالم مسرر نیست بلکه حکمت مدارا کردن باآنان ورعایت مصلحت نوعیه وضترس از
  .معروف بودند» تشیع«نماز جماعت ضررى را در پى داشته باشد؛ زیرا در آن روزگار یاران امام به ترك شرکت در

به شرکت در نماز آنان، به جهت شناخته نشدن اصحاب نبوده، بلکه براى مؤدب شدن ) علیه السالم( امبنابراین امر ام
به اخالق نیکو بوده تا با این رفتار، شیعه با اوصاف زیبا و دور از تعصب و عناد و لجاجت شناخته شوند و گفته 

  . »شود خدا رحمت کند جعفر را که اصحاب خوبى تربیت کرده است
اند که با اهل  ما را ترغیب و تشویق کرده) علیهم السالم( الصه این که، بر اساس مفاد این دسته از روایات، ائمهخ

پر . هاى مختلف از جمله شرکت در نماز آنها، محبت آنان رابه دست آوریم سنت ارتباط داشته باشیم و از راه
  .پى خواهد داشت واضح است که این گونه رفتار انسجام و وحدت اسالمى را در

  جواز بر و احسان حتی به کفاري که به جنگ با اسالم و مسلمین نپرداخته اند 
  کفار دو قسمند حربی یعنی سرجنگ با اسالم داردند و غیر حربی که ظاهرا درصلح و در ذمه مسلمین می باشد 

 تُقْسطُوا ال ینْهاکُم اللَّه عنِ الَّذینَ لَم یقاتلُوکُم فی الدینِ و لَم یخْرِجوکُم منْ دیارِکُم أَنْ تَبرُّوهم و 8: الممتحنۀ 
 إِلَیهِم إِنَّ اللَّه یحب الْمقْسطینَ 

دارد که  اند، باز نمى و شما را از دیارتان بیرون نکرده دین با شما نجنگیده] کار[خدا شما را از کسانى که در ] اما[
  .دارد با آنان نیکى کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا خدا دادگران را دوست مى

نْهاکُم اللَّه عنِ الَّذینَ قاتَلُوکُم فی الدینِ و أَخْرَجوکُم منْ دیارِکُم و ظاهرُوا ع 9: الممتحنۀ  أَنْ   لىإِنَّما ی إِخْراجِکُم
  تَولَّوهم و منْ یتَولَّهم فَأُولئک هم الظَّالمونَ 

هایتان  دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه] کار[دارد که در  فقط خدا شما را از دوستى با کسانى باز مى
آنان را به دوستى گیرد، آنان همان  و هر کس. اند راندنتان با یکدیگر همپشتى کرده بیرون رانده و در بیرون

  . ستمگرانند
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در اسالم، به مسلمانان دستور داده شده است که حتی کسانی که از لحاظ دین و : )دام ظله(مقام معظم رهبري
الینهیکم اللّه عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم «. عقیده، بر خالف شما هستند، با آنها هم خوبی کنید

یعنی . این، منطق اسالم است. »رکم ان تبرّو هم و تقسطوا الیهم ان اللّه یحب المقسطینیخرجوکم من دیا
کسی هم که از لحاظ فکري با شما یکی نیست و عقیده دیگري دارد، مظهر سزا گرفتن به خاطر عقیده، این جا 

المؤمنین علیه این هم کالم امیر.»والحکم اللّه و المعود الیه القیامۀ«. نیست و شما مرجعش نیستید
شما با انسانی روبه رو هستید که یا با شما هم عقیده است و برادر شماست، یا هم عقیده . الصالةوالسالم است

  . نیست و در خلقت با شما شریک است
یک  ،علیه الصالةوالسالم امیرالمؤمنین. پیام اسالم، پیام وحدت و امنیت و برادري است: )دام ظله(مقام معظم رهبري

این انسانی که در مقابل توست، یا برادر دینی توست، یا : می فرماید. جمله ابدي دارد که درباره همه انسانهاست
همه انسانها، باید با هم متّحد و مهربان باشند؛ مخصوص . شریک خلقتی توست و به هر حال، یک انسان است

  . یک دسته و یک گروه هم نیست
  ) : در و مادرنیکی به پ(بر الوالدین

  کافر یا وهابی هم باشد برالوالدین نباید ترك شودو نیکی به آنها الزم است   حتی اگر والدین
کالهما فَال ربک أَالَّ تَعبدوا إِالَّ إِیاه و بِالْوالدینِ إِحساناً إِما یبلُغَنَّ عنْدك الْکبرَ أَحدهما أَو   و قَضى    23: اإلسراء 

نپرستید و به والدین تَقُلْ لَهما أُف و ال تَنْهرْهما و قُلْ لَهما قَوالً کَریماً پروردگارت حکم قطعى کرده که غیر او را 
احسان کنید، و اگر یکى از آن دو در حیات تو به حد پیرى رسید، و یا هر دوى آنان سالخورده گشتند زنهار 

یک  -اى که رنجیده خاطر شوند مگو و کمترین آزار به آنها مرسان و با ایشان به اکرام و احترام سخن بگو  کلمه
ال تَجِد قَوماً یؤْمنُونَ     22: المجادلۀ   اسالم و مسلمین پرداخته باشد استثنا دارد و این که والدین به جنگ با

خْوانَهم أَو عشیرَتَهم هیچ قومى بِاللَّه و الْیومِ الْآخرِ یوادونَ منْ حاد اللَّه و رسولَه و لَو کانُوا آباءهم أَو أَبناءهم أَو إِ
یمان به خدا و روز جزاء داشته باشد و در عین حال با کسانى که با خدا و رسولش دشمنى نخواهى یافت که ا

  شان باشد،  کنند دوستى کند هر چند دشمن خدا و رسول پدران و یا فرزندان و یا برادرانشان و یا قوم و قبیله مى
ایه برگرداندن امانت به دست  اگر چه شخصی که از اوامانت گرفته شده کافر باشد از عموم این :اداء االمانه 

  می اید و مذهب و گرایش امانت دهنده مهم نیست چه باشد 
اى کسانى که ایمان  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تَخُونُوا اللَّه و الرَّسولَ و تَخُونُوا أَماناتکُم و أَنْتُم تَعلَمونَ    27: األنفال 

  دانید هاى خود را با اینکه مى و رسول و زنهار از اینکه خیانت کنید امانتاید خیانت مکنید به خدا  آورده
دخَلْت علَى أَبِی عبد اللَّه ع و قَد صلَّى الْعصرَ و هو جالس مستَقْبِلَ الْقبلَۀِ فی الْمسجِد   عنْ عبد اللَّه بنِ سنَانٍ قَالَ

أَ فَنُؤَدیها  اللَّه إِنَّ بعض السلَاطینِ یأْمنُنَا علَى الْأَموالِ یستَودعنَاها و لَیس یدفَع إِلَیکُم خُمسکُم فَقُلْت یا ابنَ رسولِ
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أَطْلُبه بِترَةٍ لأَنَّه قَتَلَ أَبِی ائْتَمنَنی علَى  قَاتلَ أَبِی فَإِنِّی  ملْجمٍ  ابنَ  إِلَیهِم قَالَ و رب هذه الْقبلَۀِ ثَلَاثَ مرَّات لَو أَنَ
    الْأَمانَۀِ لَأَدیتُها إِلَیه

که نماز عصر را خوانده بود و برابر قبله در مسجد ) علیه السالم( از عبد اهللا بن سنان است که رفتم نزد امام ششم
هان ما را امین بر مال دانند و آنها را بما سپارند و حق خمس نشسته بود و گفتم یا ابن رسول اهللا برخى پادشا

  :شما را ندهند آیا مالشان را بشما بدهیم؟ فرمود
به پروردگار این قبله، تا سه بار اگر ابن ملجم کشنده پدرم که پیکر او هستم و از من خود را نهان کرده چون که 

  .به وى ادا کنمقاتل پدرم بوده بمن امانتى بسپارد البته که آن را 
  :به عهد   وفاي
وا إِلَیهِم عهدهم إِالَّ الَّذینَ عاهدتُم منَ الْمشْرِکینَ ثُم لَم ینْقُصوکُم شَیئاً و لَم یظاهرُوا علَیکُم أَحداً فَأَتم    4: التوبۀ 

و ایشان به هیچ وجه اید  مدتهِم إِنَّ اللَّه یحب الْمتَّقینَ مگر آن کسانى از مشرکین که شما با آنان عهد بسته  إِلى
عهد شما را نشکسته، و احدى را علیه شما پشتیبانى و کمک نکردند، که باید عهدشان را تا سر آمد مدتشان 

  دارد  استوار بدارید که خدا پرهیزکاران را دوست مى
ذینَ عاهدتُم عنْد الْمسجِد الْحرامِ فَما استَقاموا کَیف یکُونُ للْمشْرِکینَ عهد عنْد اللَّه و عنْد رسوله إِالَّ الَّ 7: التوبۀ 

وا لَهم إِنَّ اللَّه یحب الْمتَّقینَ چگونه براى مشرکین در نزد خدا و نزد رسولش عهدى باشد؟ مگر آن  تَقیمفَاس لَکُم
ر بر عهد شما بودند شما نیز پایدار مشرکینى که شما با ایشان نزد مسجد الحرام عهد بستید، پس ما دام که پایدا

  دارد اید باشید که خداوند پرهیزکاران را دوست مى بر تعهداتى که به ایشان سپرده
فَاجِرِ و الْوفَاء بِالْعهد اللَّه عزَّ و جلَّ لأَحد فیهِنَّ رخْصۀً أَداء الْأَمانَۀِ إِلَى الْبرِّ و الْ  یجعلِ  لَم  ثَلَاثٌ: عنْ أَبِی جعفَرٍ ع قَالَ

 للْبرِّ و الْفَاجِرِ و بِرُّ الْوالدینِ برَّینِ کَانَا أَو فَاجِرَینِ 
پرداخت : سه تا باشند که خدا عز و جل براى کسى در آنها رخصتى نداده: فرمود) علیه السالم( بسندش تا امام پنجم

  .بد عهد براى خوب و بد و احسان به والدین خوب باشند یاامانت به خوشکار و بدکار، پائیدن به 
  حق پذیري   

مسجِد یسئَلُونَک عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قتالٍ فیه قُلْ قتالٌ فیه کَبیرٌ و صد عنْ سبیلِ اللَّه و کُفْرٌ بِه و الْ    217: البقرة 
تلُونَکُم حتَّى یرُدوکُم عنْ دینکُم إِنِ الْحرامِ و إِخْراج أَهله منْه أَکْبرُ عنْد اللَّه و الْفتْنَۀُ أَکْبرُ منَ الْقَتْلِ و ال یزالُونَ یقا

نْیا وی الدف ممالُهأَع بِطَتح کرٌ فَأُولئکاف وه و تمفَی هنْ دینع نْکُمم دتَد الْآخرَةِ و أُولئک  استَطاعوا و منْ یرْ
پرسند بگو قتال در ماه حرام گناهى بزرگ است  و قتال در آن مىاز تو از ماه حرام  أَصحاب النَّارِ هم فیها خالدونَ

ولى جلوگیرى مشرکین از راه خدا و کفر به آن و جلوگیریشان از رفتن شما به مسجد الحرام و بیرون کردنشان 
مؤمنین را از آنجا نزد خدا گناه بزرگترى است چون فتنه است و فتنه جرمش از قتل بزرگتر است و این مشرکین 



26 | )علیه السالم(وحدت در سیره اهلبیت   
 

کنند به این امید که اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و هر کس از شما از دین خود   یزال با شما قتال مىال
شوند و  مند نمى اجر شده در دنیا و آخرت از آن بهره برگردد و در حال کفر بمیرد اینگونه افراد اعمال نیکشان بى

  آنان اهل جهنم و در آن جاویدانند 
  ایجاد فضا براي مخالفین براي شنیدن حق  امان دادن و

نَّهم قَوم ال و إِنْ أَحد منَ الْمشْرِکینَ استَجارك فَأَجِرْه حتَّى یسمع کَالم اللَّه ثُم أَبلغْه مأْمنَه ذلک بِأَ    6: التوبۀ 
   یعلَمونَ

ناه ده تا کالم خدا را بشنود آن گاه او را به مامن خویش و اگر یکى از مشرکین از تو پناه خواست پس او را پ
  برسان و این به خاطر آنست که ایشان مردمى نادانند 

  ...راستگویی ، خوب همسایه داري ،خوش اخالقی ، عیادت ازمریضان ، کمک به مظلوم و : رعایت اصول اخالقی 
عیسى عنْ علی بنِ النُّعمانِ عنْ أَبِی أُسامۀَ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه ع  محمد بنُ یحیى عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ

نُوا حسنِ الْجِوارِ و کُوعلَیک بِتَقْوى اللَّه و الْورعِ و الاجتهاد و صدقِ الْحدیث و أَداء الْأَمانَۀِ و حسنِ الْخُلُقِ و   یقُولُ
عِ و السجود فَإِنَّ أَحدکُم إِذَا دعاةً إِلَى أَنْفُسکُم بِغَیرِ أَلْسنَتکُم و کُونُوا زیناً و لَا تَکُونُوا شَیناً و علَیکُم بِطُولِ الرُّکُو

لَهیا وقَالَ ی و هنْ خَلْفم یسلإِب تَفه ودجالس و أَطَالَ الرُّکُوع تیأَب و دجس و تیصع و ابو اسامه گوید .أَطَاع :
بر تو باد به تقواى خدا و ورع و کوشش و راستى گفتار و اداء امانت و : شنیدم امام صادق علیه السالم میفرمود

باید  یعنى رفتار شما شیعیان(و مردم را با غیر زبان به مذهب خود دعوت کنید . حسن خلق و نیکى با همسایه
و بر شما باد . و زینت ما باشید و ننگ ما نباشید) طورى باشد که مخالفینتان بگرویدن مذهب شما مایل شوند

بطول دادن رکوع و سجود، زیرا چون یکى از شما رکوع و سجود را طول دهد، شیطان از پشت سرش بانگ زند 
هنگامى که به سجده در (کرد و من سرپیچى اى واى، که این اطاعت کرد و من نافرمانى و این سجده : و بگوید

  ). برابر آدم مأمور گشتم
ما شیعیان در معاشرت با اقوام و عشیره خود و معاشرت با سایر طبقات : گفتم) علیه السالم( به ابو عبد اللَّه صادق

نگرید که مقتداى شما به رهبران خود ب: مردم که در سلک مذهب ما نیستند چه وظائفى داریم؟ ابو عبد اللَّه گفت
: کنند به همان گونه معاشرت کنید که رهبران شما معاشرت مى)اشاره به اهل سنت می باشد(هستند و با مردم 

کنند، در محضر  هایشان تشییع مى کنند، از جنازه بخدا سوگند که رهبران شما از بیماران مردم عیادت مى
  دهند  کنند و باز پس مى آنان را نگهدارى مىامانت . دهند شوند و شهادت مى قضاتشان حاضر مى

  شرکت در نماز جماعت اهل سنت 
  آیا نماز جماعت پشت سر اهل سنت جایز است؟ : )ره(استفتاءازمرحوم امام خمینی 599س 

  . نماز جماعت براى حفظ وحدت اسالمى، جایز و صحیح است: ج
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  آیا نماز جماعت پشت سر اهل سنت جایز است؟)ظلهدام (سوال از محضر آیه اهللا العظمی خامنه اي
  . نماز جماعت براى حفظ وحدت اسالمى، جایز و صحیح است: ج

  :روایت اول
فی )صلی اهللا علیه و آله(من صلّى معهم فی الصف األول، کان کمن صلّى خلف رسول اللّه: فرمود) علیه السالم( امام صادق

  » الصف األول
در )صلی اهللا علیه و آله(اهل سنت، در صف اول آنها نماز بگزارد، مانند کسى است که پشت سر رسول اللّههرکس با «

  .»صف اول نماز گزارده است
  :فرماید مى» تقیۀ مداراتى«در مقام تقریب داللت روایت بر ) ره(حضرت امام خمینى 

ا اهل سنت، در حال تقیه، صحیح و داراى نماز با رسول خدا صحیح و داراى فضیلت فراوان است، پس نماز ب«
  .سند روایت نیز صحیح است  ».ثواب زیاد است

  : روایت دوم
یحسب لک إذا دخلت معهم و إن کنت التقتدى بهم مثل ما یحسب لک إذا کنت «:فرمود) علیه السالم( امام صادق

اقتدا نکنى، همان اندازه فضیلت براى تو اگر با اهل سنت وارد نماز شوى، گر چه به آنان «؛ »مع من تقتدى به
   »!شود که پشت سر کسى که اقتدا به او صحیح است نماز گزارده باشى نوشته مى

این روایت نیز داللت بر این دارد که در تقیه مداراتى در مورد نماز، « :فرماید آیۀ اللّه خویى در باره این روایت مى
  ».و مجامله با اهل سنت است ترس از ضرر الزم نیست، بلکه مالك مدارا

  :روایت سوم
صلّ :قال. نعم:یااسحاق أتصلّی معهم فی المسجد؟ قلت: )علیه السالم(لی أبوعبداللّه: قال« :گوید اسحاق بن عمار مى

  ؛»معهم فانّ المصلّی معهم فی الصف األول کالشاهر سیفه فی سبیل اللّه
با : بله، فرمود: خوانى؟ عرض کردم آیا با اهل سنت در مسجد نماز مى: ق پرسیداز اسحا) علیه السالم( امام صادق«

آنان نماز بخوان؛ زیرا نماز خواندن با آنان در صف اول، مانند کسى است که شمشیرش را در راه خدا کشیده 
   ».باشد

  :روایت چهارم
صلّى حسن و حسین خلف مروان و نحن : قال) علیه السالم(عن علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسى بن جعفر«

  »نصلّی معهم
امام «: کند که آن حضرت فرمود نقل مى) علیه السالم( على بن جعفر در کتاب خود از برادرش امام موسى کاظم

  .»خوانیم اند و ما نیز با آنها نماز مى پشت سر مروان نماز خوانده) علیهما السالم( حسن و امام حسین
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روایات بر تقیه مداراتى تمام است و سند بسیارى از آنها نیز بى اشکال و معتبر است و ظهور این داللت این 
  .کند دسته از روایات، بلکه صریح برخى از آنها داللت بر اجزاء عمل مى

  دسته سوم
مأموم  جماعت شیعیان، قرائت از  کند که در نماز جماعت اهل سنت نیز همچون نماز روایات فراوانى داللت مى

سقوط القراءة خلف من ال یقتدى به مع «صاحب کتاب وسائل الشیعه، این روایات را با عنوان باب . ساقط است
  .آورده است و در آن، شش حدیث را گزارش کرده است» تعذّرها و االجتزاء بادراك الرکوع مع شدة التقیۀ

نیز واقع شده، عبارت از روایت اسحاق بن عمار ) ره(از جمله این روایات که مورد استدالل حضرت امام خمینى 
إنّی أدخل المسجد فأجد اإلمام قد رکع و قد : )علیه السالم( قلت ألبی عبداللّه: فی حدیث قال« :گوید است که مى

فإذا کان ذلک، فادخل معهم فی الرکعۀ و اعتد بها فإنّها : رکع القوم فال یمکننی أن أؤذّن و أقیم و أکبر، فقال لى
  ؛»...من أفضل رکعاتک 

بینم که امام جماعت همراه با  شوم و مى مى) اهل سنت(عرض کردم من وارد مسجد ) علیه السالم( به امام صادق
در این هنگام برایم ممکن نیست که اذان و اقامه و تکبیر بگویم و نماز خودم را . اند مأمومین به رکوع رفته

آنان به رکوع رفته، آن را یک رکعت به شمار آور؛ زیرا آن رکعت از بهترین همراه با «: حضرت فرمود .بخوانم
  .»باشد رکعات نماز تو مى

پر واضح است که سقوط قرائت، از حکم امام به صحت نماز، بلکه افضلیت این رکعت از رکعتهاى دیگر قابل 
رکعت داللت دارد و در  به عبارت دیگر، مناسبت حکم و موضوع بر سقوط قرائت و صحت آن. استفاده است

گفتنى است، سند روایت نیز بى اشکال . کند که تقیه مداراتى موجب صحت عمل است نتیجه بر این داللت مى
  .افزون بر این روایت، روایات دیگر باب نیز بر مدعاى ما داللت دارد .است

  دسته چهارم
پس از آن در جماعت اهل سنت شرکت کند،  کند که اگر کسى نمازش را فرادا بخواند و چندین روایت داللت مى

باب استحباب ایقاع «: این روایات را در بابى با عنوان  شیخ حرّ عاملى برخى از. ثواب و فضیلت فراوان دارد
  :، گزارش و نه روایت نیز در آن آورده است؛ از جمله»الفریضۀ قبل المخالف أو بعده و حضورها معه

و یفْرُغُ ثُم یأْتیهِم و یصلِّی معهم و هو علَى   الْوقْت  فی  عبد یصلِّی  ما منْ: سنَانٍ عنْه ع أَنَّه قَالَو روى عبد اللَّه بنُ 
  . وضُوء إِلَّا کَتَب اللَّه لَه خَمساً و عشْرِینَ درجۀً

اى نیست که نمازش را در وقت خوانده سپس در حالى که وضو دارد،  هیچ بنده«: فرماید مى) علیه السالم( امام صادق
  .»نویسد با اهل سنت در نماز جماعت شرکت کند، مگر آنکه خداوند براى وى بیست و پنج درجه مى
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سند بسیارى از . بوده است) علیهم السالم( کند که تقیۀ مداراتى، مورد تأکید و تشویق ائمه این روایت نیز داللت مى
  .روایات این باب، بى اشکال است و بر مدعا نیز داللت دارد

یک وقت هست شما امام جماعت آنها را قبول ندارید، اما تقیتاً پشت سرش نماز : )دام ظله(مقام معظم رهبري
  این اشکالى ندارد؛ -همان مداراتى که امام فرمودند و درست هم هست؛ تقیه تحبیبى  تقیه -خوانید  مى

اى با روایاتى که بر خواندن نماز واجب قبل از  منافاتى میان صحت نماز تقیه« :) ره(امام خمینى  حضرت
شود؛ چون آن روایات  جماعت و یا بعد از آن داللت دارد، نیست؛ زیرا این دسته از روایات بر استحباب حمل مى

  .»نص در صحت هستند و این روایات بر لزوم اعاده و قضا ظهور دارند
در هیچ روایتى از روایات که در این باره گزارش شده، امر به اعاده و یا قضا هر چند به صورت   :ت اللّه خویى آی

  .استحباب نیامده است
نِ الصلَاةِ خَلْف سأَلْت أَبا جعفَرٍ ع ع: عنْه عنْ أَحمد عنْ عبد اللَّه بنِ محمد الْحجالِ عنْ ثَعلَبۀَ عنْ زرارةَ قَالَ

 الْمخَالفینَ فَقَالَ ما هم عنْدي إِلَّا بِمنْزِلَۀِ الْجدر
  من همانند دیوارندنظرآنان در:حضرت فرمود. اهل سنت پرسیدمسر جماعت پشتباره نمازدر)علیه السالم(امام صادقاز

  .اهل سنت تمام استداللت روایت بر عدم اجزاء نماز در صورت اقتداء به 
  قُلْت لأَبِی جعفَرٍ ع إِنَّ موالیک قَد اخْتَلَفُوا فَأُصلِّی: سهلُ بنُ زِیاد عنْ علی بنِ مهزِیار عنْ أَبِی علی بنِ راشد قَالَ

 هینقُ بِدنْ تَثم لِّ إِلَّا خَلْفیعاً فَقَالَ لَا تُصمج مخَلْفَههانَتأَم پرسیدم) علیه السالم( از امام صادق: گوید ابن راشد مى« .و :
آیا پشت سر آنها نماز . اختالف نظر دارند) اهل سنت(پشت سر مخالفان   دوستان شما در باره نماز خواندن

  .»جز پشت سر کسى که به دین او اطمینان دارى نماز نخوان: بخوانم؟ حضرت فرمود
ى به این مضمون وارد شده است که به جهت طوالنى شدن، از آوردن یکایک آنها خوددارى روایات بسیار

  :آوریم شود در پاسخ این گونه روایات، کالم دو فقیه بزرگ عصر حاضر را مى مى
کند تقیۀ مداراتى موجب مجزى بودن عمل است، در  پس از بیان روایاتى که داللت مى) ره(حضرت امام خمینى 

  :نویسد وایات معارض مىمقام رد ر
کند، خواندن نماز جماعت پشت سر اهل سنت جایز نیست و آنان به منزلۀ دیوار  پاسخ روایاتى که داللت مى«

هستند و جز پشت سر کسى که به دینش اطمینان دارى، نباید نماز بخوانى، عبارت است از اینکه این روایات 
یان این دو دسته از روایات نیست؛ چون روایاتى که داللت دارد باشد و منافاتى م ناظر به بیان حکم اولى مى

در . باشد به عنوان ثانوى است و این روایات ناظر به عنوان اولى است عمل تقیه مداراتى مجزى و صحیح مى
گیرد  اى در صحیح بودن نماز و دیگر عباداتى که به صورت تقیه مداراتى انجام مى هرحال جاى هیچ گونه شبهه

  ».تنیس
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اى  اى که امر خاصى ندارد و مورد ابتال نیست و عمل تقیه حضرت آیت اللّه خویى پس از تفصیل میان عمل تقیه
داند و نبست به اصل صحت و یا عدم  که مورد ابتالى مردم است، قسم دوم را مجزى از مأمور به واقعى مى

  :نویسد صحت نماز با تقیه مداراتى مى
گر چه صاحب . از روایات ما، امر به اعاده و یا قضاء هر چند از باب استحباب، وارد نشده استدر هیچ روایتى «
» استحباب وقوع نماز واجب پیش از جماعت با مخالف و یا پس از آن«بابى را تحت عنوان » وسائل الشیعه«

چند از روى   هر -اى تقیهمنعقد کرد ولى در هیچ روایتى از روایات گزارش شده، امر به اعاده و یا قضاى عمل 
اى مناقشه کرد؛  توان درداللت آنها بر اجزاء عمل تقیه وجود ندارد، بلکه روایاتى وارد شده که نمى - استحباب

شود که نماز در  آیا احتمال داده مى» من صلّى معهم فی الصف األول کمن صلّى خلف رسول اللّه«مانند روایت 
  . »مور به اولى نباشدصف اول با رسول اللّه مجزى از مأ

  جمع بندى
کند که عمل از روى تقیه  شود که ادله تقیۀ مداراتى داللت مى از مجموع قرائن و شواهد، این مطلب روشن مى

شارع مقدس از باب رعایت حفظ . شکلى و صورى نیست، بلکه صحیح وامرى واقعى است، ولى واقعى ثانوى
کیان اسالم و مسلمانان است، این عمل ناقص را به جاى مأمور به واقعى مصلحت اهم که مربوط به اصل و 

  .کامل، پذیرفته است و مشابه آن در ابواب فقه، فراوان است
  هماهنگی در عبادات غیر نماز از باب وحدت و مدارات

مداراتى در از جمله چیزهایى که گواه بر این است که تقیۀ « :نویسد در این باره مى) ره(حضرت امام خمینى 
موضوعات، از جمله وقوف در عرفه و مشعر در غیر زمان آن دو مجزى است، آن است که پس از رحلت رسول 

و پیروان آنها به رعایت تقیه مبتال بودند و در مدت دویست سال با این امراى ) علیهم السالم( ، ائمه)صلی اهللا علیه و آله(اللّه
ند و تعیین زمان وقوف در اختیار آنها بود، مراسم حج را انجام حج که از سوى خلفاى جور نصب شده بود

جواز این وصف، چیزى از آنها مبنى بر با. افتاد دادند و بى گمان، اختالف در زمان وقوف بسیار اتفاق مى مى
همانگونه که برخى از  -گونه مخفىهاى بعد ویا درك وقوف عرفه ومشعر ب لزوم اعاده حج در سال مخالفت و یا

افتاد به طور مسلّم  سوى ائمه اتفاق مىگزارش نشده است واگر یکى ازاین امور از -دهند انجام مىیعیان جاهل ش
  .»باشد اى در موضوعات مى اجزاء عمل تقیهشد؛ چون داعى فراوان است واین بهترین دلیل بر رش مىگزا

همین مضمون را . اى در حج است بر اجزاء عمل تقیه و شیعیان، دلیل) علیهم السالم( بنابراین سیرة مستمره میان ائمه
  . اند نیز بیان کرده) ره(آیت اللّه خویى 

دلیل دیگر بر جارى بودن تقیۀ مداراتى درموضوعات، اطالق ادله است؛ زیرا اطالق ادله شامل احکام وموضوعات 
  . ف داردممکن است اشکال شود که اطالق و عموم اخبار از موضوعات انصرا .شود مى
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وجهى براى این انصراف نیست؛ زیرا همانگونه که احکام مربوط به شارع و مصداق براى : شود در پاسخ گفته مى
ایاکم أن «: شود؛ به ویژه اطالق روایاتى مانند اطالقات وعمومات است، موضوعات شرعى نیز به شارع مربوط مى

  .»که موجب سرزنش ما گرددتعملوا عملًا نعیر به؛ بپرهیزید از کارهایى 
سأَلْت أَبا جعفَرٍ ع أَنَّا شَکَکْنَا سنَۀً فی عامٍ منْ : و عنْه عنِ الْعباسِ عنْ عبد اللَّه بنِ الْمغیرَةِ عنْ أَبِی الْجارود قَالَ

یفْطرُ   الْفطْرُ یوم -رٍ ع و کَانَ بعض أَصحابِنَا یضَحی فَقَالَفَلَما دخَلْت علَى أَبِی جعفَ -تلْک الْأَعوامِ فی الْأَضْحى
النَّاس  النَّاس ومصی موی موالص و ی النَّاسضَحی موى یالْأَضْح و.   

، برخى از یاران را برخوردیم) علیه السالم( در یکى از سالها نسبت به عید قربان شک کردیم، چون به امام صادق«
گیرند و عید  عید مى) اهل سنت(عید فطر روزى است که مردم : پس حضرت فرمود. اند دیدیم که عید گرفته

  .»گیرند گیرند و روزه روزى است که مردم روزه مى قربان روزى است که مردم عید مى
ه راوى ابى جارود است و اشکال در سند حدیث است ک. داللت حدیث بر ثبوت موضوعات با تقیه روشن است

  .البته شیخ مفید او را توثیق کرده است. باشد اش فاسد مى عقیده
  میان تقیه و نفاق اختالف ماهوى است

یعنى مخفى کردن کفر که باطل . »ابطان الکفر و اظهار االیمان«: زیرا نفاق در اصطالح علماء عبارت است از
تقیه عبارت است از مخفى کردن حق و آشکار کردن خالف آن بر ولى . است و آشکار کردن ایمان که حق است

بنابراین در مورد نفاق، امر باطل به سبب مصالح شخصى و . اساس مصلحتى که ناشى از همان حق است
شود مطلب حقى است و مصلحت اخفاء نیز  شود ولى در مورد تقیه چیزى که مخفى مى نفسانى مخفى مى

  .شخصى نیست
  تمام می شود  علیهم السالمتباهات ما به پاي اهل البیت اعمال نیک یا اش

نَانِ بنْ حزِیعٍ عنِ بیلَ باعمنِ إِسب دمحنْ مى عیسنِ عب دمحنِ مب دمنْ أَحى عیحنُ یب دمحیرٍ قَالَمدقَالَ : نِ س
ینَاناحِ الْکبو الصأَب-  دبأَبِی عل ینَ النَّاسِ في تَلْقَى ما الَّذم ع و اللَّه دبو عفَقَالَ أَب یکنَ النَّاسِ فا نَلْقَى مع م اللَّه

فَرِيعقُولُ جفَی لِ الْکَلَامنَ الرَّجیب نَنَا ویکُونُ بزَالُ یبِی فَقَالَ  فَقَالَ لَا ی النَّاس رُکُمیعخَبِیثٌ فَقَالَ ی  ماحِ نَعبو الصأَب لَه
ه فَهؤُلَاء و اللَّه منْ یتَّبِع جعفَراً منْکُم إِنَّما أَصحابِی منِ اشْتَد ورعه و عملَ لخَالقه و رجا ثَواب  قَالَ فَقَالَ ما أَقَلَ

  .أَصحابِی
) چه زخم زبانها بشنویم؟(ها ببینیم  در باره شما از مردم چه: کردابو الصباح کنانى بامام صادق علیه السالم عرض

هر گاه میان من و مردى سخنى در میگیرد؟ بمن : مگر در باره من از مردم چه میبینى؟ گفت: امام فرمود
بخدا کسانى که از شما : آرى، فرمود:شما را بمن سرزنش میکنند؟ ابو الصباح گفت: جعفرى خبیث، فرمود: میگوید
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تنها أصحاب من کسى است که ورعش شدید باشد و براى خالقش عمل !! یروى جعفر میکنند، چه اندازه کمندپ
  .اینها اصحاب منند. کند و ثواب او را امیدوار باشد

کند و سخن  با هر کس مواجه شدى و فکر کردى که از من اطاعت مى: به من گفت) علیه السالم( ابو عبد اللَّه صادق
کنم که از خداى عز و جل بپرهیزید، در دین خود پارسا  شنود، سالم مرا برسان و بگو من سفارش مى مرا مى

باشید، در بندگى و طاعت خدا تالش کنید، سخن را درست و راستا نقل کنید، در اداى امانت امین و با وفا باشید، 
هر . ها مبعوث شد دا با این برنامهها را طوالنى کنید، حق همسایگان را به نیکى بشناسید که رسول خ سجده

کس که شما را امین دانست و امانتى به شما سپرد، امانت او را باز پس دهید، چه نیکوکار باشد و چه بد کار 
به فامیل خود برسید، در . داد که حتى نخ و سوزن را به صاحبش بازگردانند رسول خدا دستور اکید مى. باشد

هر یک از شما که در دین خود . ، از بیماران دلجوئى نمائید، حق مردم را ادا کنیدمراسم تشییع جنازه شرکت کنید
این مرد مذهب جعفرى دارد، و این مایه : گویند پارسا و راستگو و امین و خوش اخالق باشد مردم با شگفتى مى

رسد که با مسخره  سرور و شادمانى من است و اگر بر خالف این برنامه رفتار کند، نکوهش و عار آن به من مى
گفت که پیش از این اگر در  بخدا سوگند پدرم مى. افتضاى مذهب جعفرى بهتر از این نیست: گویند و استهزا مى

شد و در امانت دارى،  میان یک قبیله یک تن از شیعیان على بود همان یک تن افتخار قبیله محسوب مى
سپردند و از  کردند و امانات خود را به او مى صى خود مىهمه او را و. شناسى، راستگوئى یک فرد نمونه بود حق

گفت که او مثل و مانند ندارد، او در امانت دارى و  کردى که فالنى چگونه آدمى است؟ مى هر کس سؤال مى
  .راستگوئى بر همه ما مقدم است

نْ عنَانٍ، عنِ سب دمحنْ مع ،دمحنِ مب دمنْ أَحع ،نْهلىعالْأَع دقُولُ: ، قَالَ بعلیه السالم ی اللَّه دبا عأَب تعمس :» إِنَّه
ام، السلَ  غَیرِ أَهله، فَأَقْرِئْهم  منْ  احتمالِ أَمرِنَا ستْرُه و صیانَتُه  فَقَطُّ؛ منِ  لَیس منِ احتمالِ أَمرِنَا التَّصدیقُ لَه و الْقَبولُ

مقُلْ لَه تَرَّ:وداً اجبع اللَّه محةَ النَّاسِ إِلى ردوم  هرِفُونَ نَفْسعا یبِم مثُوهدرُونَ ، حنْکا یم منْهتُرُوا عاس قَالَ.» ، و ثُم :» و
اطقِ علَینَا بِما نَکْرَه، فَإِذَا عرَفْتُم منْ عبد إِذَاعۀً، فَامشُوا إِلَیه و ردوه اللَّه، ما النَّاصب لَنَا حرْباً بِأَشَد علَینَا مؤُونَۀً منَ النَّ

  الْحاجۀَ، فَیلْطُفیثَقِّلُ علَیه و یسمع منْه، فَإِنَّ الرَّجلَ منْکُم یطْلُب   منْکُم، و إِلَّا فَتَحملُوا علَیه بِمنْ  عنْها، فَإِنْ قَبِلَ
هو قَبِلَ منْکُم، و إِلَّا فَادفنُوا کَلَامه تَحت   لَه، فَالْطُفُوا فی حاجتی کَما تَلْطُفُونَ فی حوائجِکُم، فَإِنْ  تُقْضى  فیها حتّى

علَی و علَیکُم؛ أَما و اللَّه لَو کُنْتُم تَقُولُونَ ما أَقُولُ، لَأَقْرَرت   یحملُ إِنَّه یقُولُ و یقُولُ؛ فَإِنَّ ذلک: أَقْدامکُم، و لَا تَقُولُوا
رُؤٌ مأَنَا ام و ،ابحأَص لَه رِيصنُ الْبسهذَا الْح و ،ابحأَص یفَۀَ لَهنو حابِی، هذَا أَبحأَص ی أَنَّکُمنلَدو شٍ قَدنْ قُرَی

رانُ کُلِّ شَییبت یهف و ،اللَّه تَابک تملع صلى اهللا علیه و آله، و ولُ اللَّهس ضِ، : ءرِ الْأَرأَم و ،اءمرِ السأَم الْخَلْقِ، و ءدب
  »  ذلک نُصب عینی  نِّی أَنْظُرُ إِلىو أَمرِ الْأَولینَ، و أَمرِ الْآخرِینَ، و أَمرِ ما کَانَ، و أَمرِ ما یکُونُ، کَأَ
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با هر کس که آمیزش و معاشرت دارى، اگر توان آن را دارى که دست باال : فرمودند) علیه السالم( ابو جعفر باقر
شنیدم امام صادق علیه السالم : عبد االعلى گوید. باشى، حتما این کار را بکن و در احسان و نیکى پیشقدم باشد

تحمل امر ما تنها بتصدیق و پذیرفتن آن نیست، از جمله تحمل امر ما پنهاندارى و نگهداشتن آن از : فرمودمی
) مخالفین ما(اى را که دوستى مردم  خدا رحمت کند بنده: به شیعیان ما سالم برسان و به آنها بگو. نااهلش باشد

بخدا : سپس فرمود. پذیرند از آنها بپوشید را نمى را بسوى خود کشاند، آنچه را میفهمند به آنها بگوئید و آنچه
زحمتش براى ما از کسى که چیزى را که نمیخواهیم از قول ما میگوید بیشتر   کسى که بجنگ ما برخاسته

فاش میکند، نزدش روید و او را از آن بازدارید، ) امر امامت و احادیث مخصوص ما را(چون دانستید کسى . نیست
تا منعش کند و (ر و گر نه کسى را که باالتر از اوست و از او شنوائى دارد بر او تحمیل کنید اگر پذیرفت چه بهت

جوئى و لطیفه کارى میکند تا حاجتش بر آورده شود، نسبت  همانا مردى از شما مطلوبى که دارد چاره) بازش دارد
لطائف و حیل او را از فاش کردن  یعنى با(جوئى کنید چنان که نسبت بحوائج خود میکنید  به حاجت من هم چاره

و ) نشنیده انگارید(اگر از شما پذیرفت چه بهتر و گر نه سخنش را زیر پاى خود دفن کنید ) اسرار ما باز دارید
  .نگوئید او چنین و چنان میگوید، زیرا نقل شما به دیگران، مردم را بر من و شما می شوراند

ئید، اعتراف میکنم که شما اصحاب منید، این ابو حنیفه است که هان بخدا اگر شما آنچه را من میگویم بگو
اصحابى دارد، و این حسن بصرى است که اصحابى دارد و من مردى قرشى و زاده رسول خدایم صلى اللَّه علیه 

ام، بیان همه چیز در کتاب خدا هست از ابتداء خلقت و امر آسمان و زمین و امر  و آله و کتاب خدا را فهمیده
  .شینیان و پسینیان و امر گذشته و آینده و گویا همگى در برابر چشم من است و بآن مینگرمپی

امام موسی صدر براي اینکه بتواند سرو سامانی به اوضاع شیعه در لبنان بدهد گفت باید اول جو عمومی و دید 
یی بودند و این کار آنها عمومی نسبت به شیعه باید عوض شود زیرا که اکثرا در کوچه پس کوچه ها مشغول گدا

ک از مسیحیان مشغول جمع آوري چهره شیعه را زشت جلوه داده بود لذا موسسه اي تاسیس کرد و حتی با کم
  ها از سطح شهر شد و در این کار بسیار موفق بود گدا
عالم بیدار اندکه ازجملۀ آنها  ین مشکل تالشهایى کردهشیعه براى رفع اه گذشت تاکنون عالمان شیعه وغیرکچنان

با عالمان مسلمان دراین باره )یش بازگرداندکه خدا(ایشان. دوراندیش ومصلح زمانشناس امام موسى صدر است
  :نویسد ش، مى 1348/ 3/ 2اى به شیخ حسن خالد مفتى لبنان به تاریخ  جمله در نامهاز. وگو ومکاتبه میکرد گفت

معرض برد و حال و آیندة همۀ منطقه در  سر مىروزهاى دشوارى که امت اسالمى درنگرانى واضطراب ب ایندر...
  ....شود  احساس مى... عمیق رانگر قرار گرفته است، بیش از هروقت دیگرى ضرورت وحدتى فراگیر وبادى ویتند

در دهم، همانکه پیشتر نیز رار مىه پیش روى شما قین زمینکنم واندك تجربۀ خود رادرا ازاین فرصت استفاده مى
  : دار کردن وحدت اسالمى از دو راه شدنى است ریشه. نخستین دیدارمان در مرکز اسالمى افتاء از آن سخن گفتم
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  ،...وحدت فقهى . 1
  .کوششهاى جمعى. 2

به ... د گیر یابد که براى تحقّق اهداف خاص دینى و اجتماعى صورت مى این راه در تالشهاى مشترکى نمود مى
اهداف کامال دینى، مانند وحدت عیدها و شعائر دینى و یکى : شوم عنوان نمونه برخى از این اهداف را یادآور مى

توان براى به دست آوردن طلوع ماه نو در افق به  مى. شدن الفاظ برخى از عبادتها مانند اذان و نماز جماعت
قت معلوم شود و مسلمانان جهان بتوانند روز واحدى را به روشهاى نوى علمى اعتماد کرد تا روز عید فطر به د

توان براى اذان  همچنین مى. ریزى کنند عنوان عید گرامى بدارند و به راحتى بتوانند از پیش براى این روز برنامه
  .... الفاظى را در نظر گرفت که مورد پذیرش همگان باشد 
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  .316، ص 4التنقیح فی شرح العروة الوثقى، ج 
    217: ص ..... باب التقیۀ  219 2 الکافی ج
 561: ص ..... باب الکتمان  - 98/  561/  3 ج) / دارالحدیث -ط (الکافی 
  217: ص .....  باب التقیۀ/  220/  2 ج) / اإلسالمیۀ -ط (الکافی 

 93: فارسی،متن،ص- فرهنگ أبجدي عربی
 307: ص ..... باب العصبیۀ /  307/  2 ج) / اإلسالمیۀ -ط (الکافی 
 749: ص ..... باب العصبیۀ  - 123/  750/  3 ج) / دارالحدیث -ط (الکافی 

اربات و باب جمل ما وقع بصفین من المح 12باب /  561/  32 ج) / بیروت - ط (بحار األنوار 
 447: ص ..... االحتجاجات إلى التحکیم 

/ ع  الصادق- 2- قسم-20 عوالم العلوم و المعارف واألحوال من اآلیات و األخبار و األقوال ج
  991: ص ..... باب حال الکمیت  - 2/  992

 -جلد، نشر مدینۀ العلم، قم  2، )للخوئی(خویى، سید ابو القاسم موسوى، منهاج الصالحین 
 ق  ه 1410، 28 ایران،

 421: ص ...ا ضربه ابن ملجم لعنه اهللا من وصیۀ له ع للحسن و الحسین ع لم، ونهج البالغۀ
 217: ص ..... باب التقیۀ /  217/  2 ج) / اإلسالمیۀ -ط (الکافی 

 24  شرح عقاید صدوق، ص 
 صحیفه امام 






