
چرا » این « سخنان آقا شنیده منی شود؟

اشرتاکات رفتاری و اعتقادی وهابیت و افراط گرایان شیعه

چرا به توصیه های اهل بیت »ع«عمل منی کنـیم!؟

بهانه ای برای بررسی ماهیت گروه داعش 

مناز عرصی که رهرب اجازه داد و بقیه نه!
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   از بین بردن بدبینی ها

منطقه  نقاط  از  برخی  متأسفانه در  امروز  تکفیری که  نیروهای  حضور 
فعالند، خطر بزرگشان این نیست که بی گناه هان را می کشند، آن هم 
جنایت است، بزرگ است؛ اما خطر بزرگ این است که دو گروه شیعه و 
سنی را نسبت به هم بدبین می کنند؛ این خیلی خطر بزرگی است؛ جلوی 
این بدبینی را باید بگیریم. نه از آن طرف شیعیان خیال کنند که یک 
گروه آنچنانی که با شیعه این جور رفتار میکند این جبهه ی اهل تسنن 
است که با اینها مقابله میکند، نه جبهه ی اهل سنت تحت تأثیر حرفهای 
آنها - آنچه آنها راجع به شیعه میگویند و تهمتهایی که میزنند و آتش 

افروزی هایی که می کنند - قرار بگیرند.

   مقابله با هر عامل ضدوحدت   

مسلمانها باید با هر عامل مخالِف وحدت و ضّد وحدت مقابله بکنند؛ این یک تکلیف بزرگ برای همه ی ما است.

خیلی ها مدعِی » از تو به یک اشاره، از ما به سر دویدن« هستند! و »ای رهبر آزاده، آماده ایم، آماده« از دهان شان نمی 
افتد. از یک طرف شنیدن این شعارها امید را در دلهای دلبستگان به انقالب اسالمی زنده می کند و از طرف دیگر بر زمین 

ماندن مطالبات موّکد حضرت آقا، امید را در دلها می میراند. مشکل چیست؟ شعار که هست، پس عمل کجاست؟
شاید به جرات بتوان ادعا کرد که پربسامدترین مفهومی که رهبری در دو سه سال اخیر بر آن تاکید کرده اند مفهوم وحدت 
اسالمی است. و شاید بتوان گفت که کمترین توجه هم به همین امر شده است !تاکیدها و تکرارهای پیاپی و چندباره آقا 

نشان از آن است که مایی که مدعِی تبعیت از ایشان هستیم، گوش شنوایی برای شنیدن این توصیه ها نداشتیم.
القصه، نمونه هایی از توصیه هایی که آقا در زمینه وحدت اسالمی به ما کرده اند را می آوریم.  هر کسی با عنوان حقیقی یا 
حقوقی از خودش بپرسد که چقدر در این رابطه کار کرده است و فردای قیامت در مقابل رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 

چه پاسخی خواهد داشت؟

 پرتکرارترین مفهوم مورد تاکید رهبری در سه سال اخیر چیست؟

چرا » این « سخنان آقا شنیده نمی شود؟

92 / 10/ 29

  عدم دامن زدن به کینه ورزی ها

در جلسات نباید کینه ورزی های مذهبی را زیاد کرد؛ این را چقدر باید تکرار کرد؟ بارها تکرار کرده ایم؛ بعضی 
حاضر نیستند ]گوش کنند[.

 92 / 10/ 29

92/ 12 / 15

93/ 1 / 31 

   تاکید روی اشتراکات

روی مشترکات باید تکیه کنند. تکلیف عمده هم در این مورد بر دوش 
نخبگان  و چه  نخبگان علمی  نخبگان سیاسی، چه  نخبگان است؛ چه 
دینی. علمای دنیای اسالم مردم را از تشدید اختالفات فرقه ای و مذهبی 
برحذر بدارند. دانشمندان دانشگاهی، دانشجویان را توجیه کنند و به 
آنها تفهیم کنند که امروز مهم ترین مسئله در دنیای اسالم وحدت است.
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اتحادیه بین المللی امت واحده

   عدم اهانت به مقدسات یکدیگر

هر گفته و عملی که موجب برافروختن آتش اختالف میان مسلمانان شود و نیز اهانت به مقّدسات هر یک از گروه 
های مسلمان یا تکفیر یکی از مذاهب اسالمی، خدمت به اردوگاه کفر و شرک و خیانت به اسالم و حرام شرعی است.

   ممنوعیت جدال و درشت گویی

تقویـت روح اخـّوت و همدلـی، درس بـزرگ حـج اسـت. در 
اینجـا حتّـی جـدال و درشـت گویـی با دیگـران ممنوع اسـت.

   ایجاد ارتباطات حسنه

هرکـس چـه در محیط سـنی و چه در محیط شـیعه بـه همدلی 
و ارتباطات حسـنه و دوسـتانه بین شـیعه و سـنی کمک کند.

   دنبال شیعه کردن سایرین نباشیم

سایر  کردن  شیعی  یا  اعراب  کردن  ایرانی  دنبال  به  ایران 
مسلمین نیست؛ ایران به دنبال دفاع از قرآن و سنت پیامبر)ص( 
و اهل بیت)ع( و احیاء امت اسالمی است. برای انقالب اسالمی، 
و  جهاد  و  حماس  سازمانهای  سنت  اهل  مجاهدان  به  کمک 
مجاهدان شیعی حزب الّل و امل، به یک اندازه واجب شرعی 

است و احساس تکلیف میکند.

   این وحدت آسان به دست نیامده!

ایـن وحـدت در ایـران، گـران بـه دسـت آمـده اسـت. ایـن 
نـدای وحـدت در دنیـا، گران جـا افتاده اسـت. این را آسـان 
نشـکنید! هرکـه بشـکند خیانـت کـرده اسـت، هرکـه مـی 
خواهـد باشـد. فرقـی نمـی کند سـنی باشـد یا شـیعه باشـد.

  خدمت به آمریکا نباید کرد

این جور نباشد که کسی از یک گوشه ای خیال کند دارد از 
این است  به  از شیعه  شیعه دفاع می کند و تصور کند دفاع 
که بتواند آتش دشمنی ضدشیعه و غیرشیعه را برانگیزد. این 
باطنش  اگر  نیست.  از والیت  دفاع  این  نیست،  از شیعه  دفاع 

را بخواهید، دفاع از آمریکاست، دفاع از صهیونیست هاست. 

  وحدت تاکتیکی و مصلحتی نیست!

من از قدیم این اعتقاد و تفکر ]وحدت اسالمی[ را داشتم و دارم 
و آن را یک مسئله استراتژیک می دانم. یک مسئله تاکتیکی 
و مصلحتی هم نیست که حاال بگوییم مصلحت ما ایجاب می 
کند که با مسلمین غیرشیعه ارتباطات داشته باشیم... ما با این 
انگیزه صحیح مساله وحدت مسلمین را در جمهوری اسالمی 

یک مساله اساسی قرار داده ایم. 

  باید محبت به وجود آورد

مـا بـه همه مـی گوییـم کـه احتـرام یکدیگـر را حفـظ کنند 
و بـه عقایـد و مقدسـات هـم اهانت نکننـد... محبـت طرفینی 
اسـت. بایسـتی همـه بـا هـم کمـک کننـد تـا محبـت بوجود 

بیایـد و دشـمن نتوانـد سوءاسـتفاده کند.

  پشت سر اهل سنت نماز بخوانیم 

این قدر ما روایت در ثواب شرکت در نماز جماعت اهل سنت در 
زمان ائمه »ع« داریم که روایت دارد که در مسجدالحرام پشت سر 
اینها نماز بخوانید، مثل اینکه پشت سر پیغمبر نماز خوانده اید... این 

نمایش وحدت است. عمال وحدت را نشان دهید.

   نباید بازیچه دشمن شد

من بار دیگر برای صدمین بار، هزارمین بار، از زبان ملت ایران خطاب به همه برادران مسلمان در اکناف عالم 
عرض می کنم: اتحاد خودتان را حفظ کنید، مبادا بازیچه دست دشمنان مشترکی بشوید که به عنوان قومیت 
عرب و عجم، به عنوان مذهب شیعه و سنی، به عناوین گوناگون دیگر می خواهند بین شما اختالف بیندازند. 

   محکوم کردن افراطی گری

اگر چنانچه }تندروی ها{ به وسیله ی مسلمانها به طور کامل محکوم نشوند و بزرگان علمی و بزرگان 
روشنفکری و بزرگان سیاسی وظیفه ی خودشان را در مقابل اینها انجام ندهند، این فتنه ها به اینجاها 
منحصر نمیماند؛ بالئی به جان جامعه ی اسالمی می افتد و روزبه روز این آتش توسعه پیدا میکند. باید 
جلوی این فتنه ها را بگیرند؛ چه از طرق سیاسی، چه از طرق فتواهای دینی، چه از طرق مقاله های 

روشنگِر نویسندگان و روشنفکران و نخبگان فکری و سیاسی در دنیا. 

   دشمن را ناامید کنید

من اصرار دارم که در سراسر کشور، چه آن مناطقی که سنی و شیعه در کنار هم زندگی میکنند، چه آن 
مناطقی که فقط شیعه اند، یا آن مناطقی که فقط سنی هستند، همه جوری رفتار کنند که دشمن بفهمد در 
این کشور نمیتواند به بهانه ی اختالف مذهب، میان مذاهب اسالمی اختالف ایجاد کند؛ وااّل اگر دشمن 
موفق شد، بدانید به این اکتفاء نمیکند؛ اگر خدای نکرده توانست بین شیعه و سنی جدائی بیندازد، بعد 

میرود سراغ سنی؛ اگر آنها هم یکپارچه باشند، بین آنها هم اختالف بیندازد.

   از دست دشمن غفلت نکنیم

پول نفت فالن کشوری که به نوکری آمریکا و غرب، در میان ملتهای مسلمان شناخته شده و روسیاه 
است و به استکبار وابستگی دارد، اگر صرف انتشار کتابی در رد تشیع شد، محض رضای خدا و عالقه 
به تسنن نیست و غرض خبیثی را دنبال می کند. عکس قضیه هم صادق است. اگر دیدیم عواملی در 
جامعه شیعی، مشغول تحریک و برانگیختن حساسیت نسبت به برادران اهل سنت یا مقدسات آنها 

هستند، اگر حمل بر کجی سلیقه و بدفهمی نکنیم، باید بدانیم که قطعا دست دشمن است.
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     تحریک عواطف مذهبی اهل سنت گناه است

بدانید تحریک عواطف مذهبی برادران اهل سنت کار بسیار خطا و گناه است. این را به عنوان یک اصل 
بپذیرید. یک نقطه اختالفی وجود دارد. تکیه بر روی این نقاط، شعله ور کردن آتش تعصبات در این 
نقاط اختالف، این درست همان چیزی است که امروز سازمان های جاسوسی آمریکا و اسرائیل دنبالش 

هستند.

   ترسیم نقشه دشمن برای مردم و توجیه آنان

اگر دشمنان بتوانند آتش اختالفات فرقهای را در یک جائی برافروزند، فرونشاندن آن جزو دشوارترین 
کارهاست. باید جلوی این کار را گرفت؛ این هم نمیشود، جز با ابتکار عمل و مجاهدت و اخالص نخبگان 
در هر کشوری؛ علما، دانشگاهیان، سیاستمداران، کسانی که دارای نفوذ و تأثیرند؛ برای مردم تشریح کنند 
نقشهی دشمن را، و نگاه امیدوارانه ی دشمن را به ایجاد اختالف بین مردم، بین کشورهای اسالمی، بین 
جناحهای اسالمی، بین سنی و شیعه، بین گرایشهای مختلف در مذاهب مختلف اسالمی؛ مردم را آگاه کنند.

   ناطق من الشیطان نباشیم!

امروز هر حنجره ای که به وحدت دنیای اسالم دعوت کند، حنجره ی الهی است، ناطق من الّل است. 
هر حنجره ای و زبانی که ملتهای مسلمان را، مذاهب اسالمی را، طوایف گوناگون اسالمی را به دشمنی 
با یکدیگر تحریک کند و عصبیتها را علیه یکدیگر تحریک کند، ناطق من الشیطان است... کسانی که 
امروز دنیای اسالم را از اتحاد و یکپارچگی دور میکنند - در حالی که احتیاج به یکپارچگی، امروز 

بیشتر از همیشه است - اینها به نفع شیاطین کار می کنند، به نفع ابلیسها کار می کنند. 
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وحدت به این 
معنا نیست که ما 
از عقاید خودمان 
بگذریم. اگر کسی 
بگوید ما هیچ 
اختالفی نداریم و 
همه دقیقا عین هم 
هستیم یا جاهل 
است یا منافق و 
ریاکار. چنین وحدتی 
نه ضرورت دارد و 
نه شدنی است

کسی که بگوید:  بین شیعه و سنی 
اختالف نیست یا جاهل است یا منافق!

در همین کشور و در برخی از شهرها زندگی می کنند، 
به هم زن داده و گرفته ایم، در غم و شادی هم شریک 
بوده ایم ولی بسیاری از ما این »برادران« خود را نمی 
شناسیم. البته این عدم شناخت، از جانب هر دو طرف 
است و دشمن از همین جهالت ها ورود کرده است و 
قلب های ما را از هم دور کرده است. آنچه در ذیل 
برادران  با  ارتباطات  افراد در  می آید برخی تجارب 

اهل سنت خویش است.

علیرضا کمیلی/  طلبه حوزه علمیه قم     

  شیعه مناجاتی یا قمه ای؟!
گروهی از مصری ها مهمانمان بودند. برای برخی 
جلسات به قم رفتیم. برایم عجیب بود که با وجود 
داشتن گرایشات تقریبی جدی که برآمده از تفکر 
حسن البناء – رحمه اهلل- بود درباره شیعه اطالعات 
کردیم  عبور  که  حرم  جلوی  از  داشتند.  اندکی 
معرفی به نام خواهر امام رضا –علیه السالم- کافی 
نبود و لذا به عنوان »اخت علی بن موسی بن جعفر« 
معرفی کردم چرا که می دانستم جعفربن محمد 
شده  شناخته  همگان  السالم-برای  الصادق-علیه 

است.
ظاهراً خیریتی بود که کارهای مان به تاخیر افتاد 
و زیارت حرم به شب کشید. وارد حرم که شدیم، 
جمعیت موج می زد و مداح با لحنی بسیار قشنگ 
در حال خواندن »مناجات شعبانیه« بود.همگی شان 
را برق گرفته بود. یک به یک به سراغم آمدند و 
گفتند: این خیلی زیباست! چیست که می خواند؟! 
توضیح دادم. برخی شان دیگر ابایی نداشتند که به 
پهنای صورت اشک بریزند. اصراری به رفتن به 
داخل نداشتم تا نکند برخی سجده ها و رفتارهای 
نابجا، شبه آفرین شود ولی خودشان اصرار کردند 
–علیها السالم-  المعصومه  فاطمه  زیارت  به  که 
بروند. یاد آن حدیث امام رضا –علیه السالم- افتادم 
که : ان الناس لو علموا محاسن کالمنا التبعونا... با 
خود می گفتم این شیعه، شیعه ای اهل بیتی است 
یا شیعه ای که آنگونه قمه می زند و سیل خون راه 

می اندازد؟!

  مدافعان شیعه یا مخالفانش؟
از  یکی  کرد.  اعترافاتی  شد  دستگیر  که  ریگی 
آورده  اعترافاتش  در  گفت:  می  مرتبط  مسؤوالن 
است که برای جذب جوانها به گروهک خودش، 

حسن رحیم پور / استاد حوزه و دانشگاه     

 اختالف مختص به شیعه و سنی نیست
وحدت شیعه و سنی یعنی چه؟ یعنی همان که قرآن 
 . قُواْ«  تََفرَّ َوالَ  َجِمیًعا  اهلّل  بَِحبِْل  »َواْعتَِصُمواْ  گوید:  می 
در اختالفات فقهی و کالمی و تاریخی گفتگوی علمی 
میکنیم. هرکسی بینه و بین اهلل تسلیم حجت خدا باشد. 
اگر به توافق نرسیدیم حساب هرکسی در قیامت با 
و  فقهی  اختالفات  نداریم.  مذهبی  جنگ  خداست. 

تاریخی و کالمی نباید موجب درگیری شود. 
 در قرن دوم و سوم هجری، فرقه های مختلف شیعه 
و سنی بوجود آمد. در شیعه دو انشعاب بزرگ، یکی 
بعد از امام سجاد »ع« و دیگری بعد از امام صادق 
»ع« ایجاد شد. بیش از صد و بیست مذهب مختلف 
فقهی اهل سنت نیز شکل گرفت. البته در قرن پنجم 
همه مذاهب غیر از چهار مذهب فعلی )حنفی، شافعی، 
ممنوع  عباسیان  حکومت  طرف  از  حنبلی(  مالکی، 
اعالم شد. وجود اختالف نظر طبیعی است و مختص 
به اختالف شیعه و سنی هم نیست. بین خود علمای 
حنفی هزاران اختالف وجود دارد. بین علمای شافعی 
همین طور و بین علمای شیعه نیز همین طور. مگر در 
خود شیعه اختالف فقهی نیست؟ مگر فقهای شیعه 
همگی همفکر هستند؟ مگر مفسرین و متکلمین شیعه 
اهل سنت  بزرگان  مگر  دارند؟  واحد  نظر  همه یک 
آرای یکسانی دارند؟ مسئله اینجاست که اختالفات 
علمی را باید به روش علمی و برادرانه حل کرد نه 

ستیز و درگیری. 

  وحدت به معنای عقب نشینی از عقاید خود نیست
عقاید خودمان  از  ما  نیست که  معنا  این  به  وحدت 
و  نداریم  اختالفی  هیچ  ما  بگوید  کسی  اگر  بگذریم. 
همه دقیقا عین هم هستیم، یا جاهل است و یا منافق 
و ریاکار. چنین وحدتی نه ضرروت دارد و نه شدنی 
است.  اختالف نظر وجود دارد. اختالف نظر چیز بدی 
نیست. منتها به دو شرط: اول اینکه بحث ها برادرانه و 
با ادبیات رحمانی باشد و نه تکفیری. دوم اینکه بحث 
ها باید علمی باشد و نباید به کوچه و بازار کشیده شده 
شود. غیرکارشناس نباید در این موضوعات وارد شود. 
نباید این بحث های علمی رنگ عوامانه به خود بگیرد. 
در مباحث اختالفی هرکسی نباید حرف بزند. کسی 
باید وارد بحث بشود که هم علمانیتش را داشته باشد 

و هم آداب اخالقی بحث کردن را. 

  ُشنّی نشویم!  
منظور از وحدت شیعه و سنی این نیست که هر دو جمع 
شوند و بشوند»ُشّنی«! خیر، شیعه شیعه باشد و سنی هم 
سنی بماند. منتها اختالفات فقهی تبدیل به تضاد و تعارض 
و درگیری نشود. برادری اجتماعی حاکم باشد نه دشمنی 
و کینه.  وحدت مذاهب به این معنا نیست که فقط یک 
مذهب حق باشد و بقیه باطل باشند. منظور این هم نیست 
که مقداری از مشترکات را اخذ کنیم و اختالفات را حذف 

کنیم. این هم نیست که این دو با هم مخلوط شوند. 

  نظرات مختلف درباره تقریب مذاهب 
چند نظر در تقریب مذاهب مطرح می شود. یکی نظر 
می  مذاهب«!  »تقریب  جای  به  است  مذاهب«  »تعطیل 
گویند که همه مذاهب را کنار بگذاریم و همه مسلمان 
ما  خط  باشیم.  داشته  مذهب  یک  همگی  یعنی  باشیم! 
می  همه  که  است  درست  بله  نیست.  مذاهب  تعطیل 
خواهیم مسلمان باشیم، ولی بحث اینجاست که مسلمانی 
چگونه است؟ عده دیگری می گویند »تکثیر مذاهب«. 
یعنی نوعی هرج و مرج در مذاهب اتفاق بیفتد که هرکس 
هرچه می خواهد بگوید و کسی مخالفت نکند. بحث از 
نادرست  و چه چیزی  است  این که چه چیزی درست 
انجام نشود. این خط را هم قبول نداریم. خط دیگر خط 
»تکفیر مذاهب« است که این را هم قبول نداریم. تکفیر 
بزرگترین آفت جهان اسالم در دنیای امروز است. ما قائل 
به »تقریب مذاهب« هستیم. یعنی در عین حفظ اختالفات 
فقهی و علمی، با برادری و منطق با یکدیگر گفتگو کنیم. 
ما به هیچ وجه از تشیع عدول نمی کینم. البته از تشیع 
صحیح، نه تشیع توهین و غلو. ما نمی خواهیم شنی شویم. 

شیعه می مانیم منتها شیعه با اخالق و با منطق. 

  وحدت سیاسی یا بنیادین؟ 
وحدت حتی مصنوعی و تشریفاتی اش به مراتب بر هر 
نوع تفرقه ای شرف دارد. اما نیاز به تشریفات و تصنع 
نیست. اگر نگاه علمی و منطقی به منابع طرفین شود، 
خواهیم دید که نیازی به تشریفات و تصنع نیست. 

وحدت ریشه در سنت مذاهب اسالمی دارد. 
و در  برویم  فراتر  احساسی و سیاسی  از وحدت  اگر 
منابع حدیثی و تفسیری و فقهی و کالمی همدیگر با 
دقت مطالعه کنیم، خواهیم دید اشتراکات ما آنقدر 
زیاد است که وحدت ما بنیادین خواهد بود نه سیاسی.

 اختالفات ما صرفا اختالف نظرهایی فقهی و کالمی 
است که بین همه عالمان وجود دارد و طبیعی است. لذا 
بحث وحدت برای بعد از انقالب اسالمی نیست. این 
سنت علمای شیعه و سنی در طول تاریخ بوده است.  



5 نشست فعاالن مردمی عرصه وحدت

اتحادیه بین المللی امت واحده

w w w . o k h o w a h . c om

ظاهرا خیریتی 
داشت که کارمان 

عقب بیفتد و شب 
به حرم حضرت 

معصومه سالم اهلل 
علیها برویم. مداح 

با لحنی زیبا در حال 
خواندن مناجات 

شعبانیه بود. انگار 
همه شان را برق 

گرفته بود. یک یک 
آمدند و پرسیدند 

این چیست که 
می خواند؟ خیلی 

زیباست. برخی شان 
ابایی نداشت که به 
پهنای صورت گریه 

کنند

ابتدا قطعاتی از سخنرانی دانشمند را پخش می کرده 
است. حتی وقتی می خواستند سر اسرای خود را از 

تن جدا کنند نیز آنها را پخش می کرده اند! 
اهل سنت  عالم  یک  که  گفت  می  بزرگان  از  یکی 
به او گفته بود از تو ممنونیم. بعد از جنگ 33 روزه 
خیلی از جوانهای ما از ما سؤال داشتند که چرا علیه 
شیعه حرف زدید؟! نمی بینید که اینها چطور جلوی 

اسرائیل ایستاده اند؟! 
بعد از جنگ 33 روزه خیلی از جوانهای ما از ما سؤال 
داشتند که چرا علیه شیعه حرف زدید؟! نمی بینید 

که اینها چطور جلوی اسرائیل ایستاده اند؟!
ولی وقتی آن سخنرانی تو آمد ما گفتیم ببینید! شیعه 
دل  ور  شعله  آتش  بر  شد  آبی  آن!!  نه  است  این 
جوان ها!  راستی این علمای باصطالح والیتی بیشتر 
به عزت تشیع و بروز چهره حقیقی آن کمک کرده 
اند یا امثال امام موسی صدر و امام خمینی و رهبر 

کنونی انقالب!؟ 

  بیش از شما فاطمه داریم!
بار که به میان اهل سنت می روی بر  اولین  برای 
اساس تفکر سنتی غلطی که وجود دارد فکر می کنی 
اهل سنت نسبتی با اهل بیت علیهم السالم ندارند 
ولی وقتی به خانه زندگی شان پای می گذاری می 
اسامی اوالد پیامبر  بینی که حتی اسامی آنان اکثراً 
اکرم ص می باشد. در اکثر خانه های اهل سنت می 
توانی نامی از نامهای فاطمه زهرا سالم اهلل علیها را 
بیابی. به یکی از مساجد اهل سنت مشهد رفته بودیم. 
با امام جماعت آنجا هم سخن شدیم. آدم اهل دل و 
نورانی و معتدلی بود. سخن به صدیقه طاهره سالم 
اهلل علیها رسید. گفت خدا می داند که ما بیش از شما 
فاطمه داریم. من خودم الحمدهلل دو تا فاطمه در خانه 
ام دارم. دو دخترش به نام دختر سید العالمین بودند. 
راست می گفت به اطرافت که نگاه می کنی آتنا و 

الینا میابی و ... 

روح اهلل رضوی/ طلبه حوزه علمیه قم     

  خدا را شکر »تشیع« را قبل از »شیعیان« شناختم!
شب نهم ربیع با دو سه تا از بچه های مدرسه تصمیم 
به مباحثه گرفتیم و بعد از بحث، صحبت از مراسمات 
کذایی نهم ربیع در برخی نقاط شد. بعضی از بچه ها 
تغییر مذهب داده و بعد از شیعه شدن برای تحصیل 
دروس حوزوی به ایران آمده بودند. چون اولین باری 

بود که نام مراسمات کذایی نهم ربیع را می شنیدند 
به شدت متعجب شدند که چطور ممکن است چنین 
مراسمات خالف شرع و عقلی در میان جامعه شیعی 
برگزار شود؛ مراسماتی که عامل ریخته شدن خون 

شیعیان در اقصی نقاط عالم می شوند و... 
بعد از بحث رو به دوستان تازه شیعه شده ام کردم 
و گفتم: اگر قبل از شیعه شدن می دانستید چنین 
مراسماتی در میان قشری از شیعیان رواج دارد آیا 
هیچ گاه فکر شیعه شدن به ذهنتان خطور می کرد؟ 
عرفنی  الذی  »الحمد هلل  داد:  عربی جواب  زبان  به 
از  قبل  که  را  خدایی  سپاس  الشیعة«  قبل  التشیع 

شیعیان، تشیع را به من شناساند!

سعید حسینی/طلبه حوزه علمیه قم     

  بیشتر از شیعیان تحویل مان گرفتند! 
یک بار رفتیم اردوی جهادی در مناطق اهل سنت. 
استرس  خیلی  راستش  بلوچستان.  جنوب  نیکشهر، 
داشتیم. چون مردم آنجا همه سنی بودند و ما همه 
نگرانی  خیلی  و  گذاشتیم  افتتاحیه  دوم  روز  شیعه. 

داشتیم که آیا مردم شرکت می کنند یا نه؟ 
در  سنت  اهل  که  کردیم  می  فکر  آنچه  برعکس 
که  کردند  استقبال  آنقدر  نکنند،  شرکت  مراسم 
اصال نوبت حرف زدن به خودمان نرسید! یکی یکی 
بزرگان منطقه آمدند و شروع کردند به تعریف و 
تمجید. یکی می گفت ما دست شما را می بوسیم که 
آمدید برای خدمت، یکی می گفت ما سرباز خمینی 
هستیم! ما کال هنگ کرده بودیم! پیش خودمان می 
گفتیم این همان سیستان و بلوچستانی است که کسی 

مثل عبدالمالک ریگی دارد؟! 
قبال هم جهادی رفته بودم. باور کنید اینقدر که این 
سنی ها ما را تحویل گرفتند، شیعه ها تحویل نمی 
گرفتند. آنقدر با مهمان نوازی از ما استقبال کردند 
این  های  خوبی  ابالغ  سفیر  گرفتم  تصمیم  من  که 
مردم به رفقا و فامیل و خانواده بشوم. واقعا چرا ما 
این هموطنان مان را نمی شناسیم و بی خود و بی 

جهت نسبت به آنها بدبین هستیم؟ 
مگر برای دوست داشتن خمینی باید شیعه باشیم؟! 

رفته بودیم اندونزی. در حاشیه جاکارتا که منطقه ای 
محروم بود با مردم عادی صحبت می کردیم و از 
اوضاع آن جا سرکشی می کردیم تا اینکه خانواده ای 
را دیدیم که عکس امام خمینی را روی دیوار خانه 
شان زده بودند. پرسیدیم شیعه هستید؟ گفتند نه، 

باید شیعه  را دوست دارد  مگر هرکس که خمینی 
باشد؟!  می گفت: خمینی به ما یاد داد که انقالبی 
باشید و ما هم آنان را  های عالم را دوست داشته 
دوست داریم. من زمان انقالب ایران به سفارت ایران 
می رفتم و خبرهای انقالب را با شور و شعف دنبال 
می کردم.  این برای من درس شد که فقط خمینِی 
وحدت گرا می تواند در دل آن خانواده فقیر ُسّنی 
اندونزیایی جا باز کند. اگر امام مانند خیلی های دیگر 
توانست چنین  نمی  به هیچ وجه  نبود،  اهل وحدت 
جایگاهی پیدا کند. این نگاه وحدت گرای امام نگاهی 

است که در این زمانه خیلی به آن نیاز داریم. 

  دیگر دلش برای شیعه نرم نمی شود! 
آیت اهلل تسخیری آمده بود دانشگاه ما. تعریف می 
کرد که چند سال پیش به کنفرانس وحدت اسالمی 
در مالزی رفته بودم. علمای اهل سنت از کشورهای 
عنوان  به  من  از  بعد  و  کردند  سخنرانی  مختلف 
گفتند  برای سخنرانی دعوت کردند.  نماینده شیعه 
می  کلیپ  یک  کنند  ایشان سخنرانی  اینکه  از  قبل 
خواهیم پخش کنیم. در کلیپ مقبره ابولولو در کاشان 
و طلبه ای با عمامه ای بزرگ که دارد به خلیفه دوم 
بی احترامی می کند، نشان داده می شد. این کلیپ 
را نشان دادند و بعد گفتند آقای تسخیری بفرمایید 
باال! فضا خیلی سنگین شده بود. من رفتم باال و گفتم 
بین همه مذاهب وجود دارد. من هم  افراطی گری 
به  برند  میتوانم کلیپ هایی که سر شیعیان را می 
شما نشان دهم. بعد از این اتفاق این برای من دغدغه 
شد که چرا باید در مملکت ما چنین اتفاقاتی بیفتد؟ 
برای  ای  نامه  را طی  برگشتم قضیه  ایران  به  وقتی 
ایشان دستور دادند که  حضرت آقا تعریف کردم. 
مقبره ابولولو بسته شود. الحمدهلل بعد از بسته شدن 
این مقبره فضا بهتر شد ولی هرکسی که آن کلیپ 
را دیده باشد دیگر با حرف من و امثال من نسبت 
دیگر  و  رفت  دست  از  او  شود!  نمی  نرم  تشیع  به 
از  که  است  لطماتی  از  اینها  متاسفانه  گردد!  برنمی 
نبود رویکرد تقریبی بین مذهبی های خود می خوریم. 

سید رضا افتخاری/  طلبه حوزه علمیه قم     

  تو من را یاد پیامبر انداختی! 
بودند.  هم  شاغل  منطقه  آن  های  مولوی  از  بعضی 
یکی از این مولوی ها یک مغازه داشت که همه چیز 
یک  و  کردم  احوالپرسی  و  رفتم  من  فروخت.  می 
باتری موبایل خریدم. باتری را روی موبایل انداخت 
شد  می  روشن  که  موبایلم  کند.  تست  خواست  و 
عبارت »یا زهرا« می آمد. چون اهل سنت آن مناطق 
دیوبند بودند و با اینکه محّب اهل بیت هستند، روی 
مسئله توسل مقداری سخت گیر هستند، نگران بودم 
به عقیده  بنده خدا هم  نیاید. آن  که مشکلی پیش 
با  خیلی  نیاورد.  خود  روی  به  و  گذاشت  احترام  ما 
بنده خدا  این  هم رفیق شدیم. من نمی دانستم که 
مولوی است. اصال نمی پرسیدم چه کسی شیعه است 
یا سنی. چون اهل بیت در برخورد عمومی با مردم 
میان شیعه و سنی فرق نمی گذاشتند و همه را مورد 

لطف و مهربانی قرار می دادند. 
گویا قبل از من طلبه شیعه ای به آنجا رفته بوده و 
بحث و جدل هایی ایجاد شده بود. بعد از اینکه جنس 
را خریدم گفت که اخالق تو من را یاد سیره پیامبر 
انداخت! من خیلی شرمنده شدم. بعد این سوال برایم 
پیش آمد که مگر من چه کار کردم که اینطور غلوآمیز 
بود که کار خاصی  این  درباره من حرف زد؟ جوابم 
نکردم. فقط صادقانه و با احترام و محبت با آنها برخورد 
می کردم، همین! این مسئله خیلی من را به فکر فرو 
برد که چرا ما این فرصت های کوچک که نتایج بزرگی 
در نزدیکی قلب ها به هم دارد را از دست می دهیم؟

 برادرانی  
خاطراتی از
 برادرانی که 
نمی شناسیم
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خود بزرگان اهل 
سنت مثل امام 
ابوحنیفه و امام 
شافعی طرفدار اهل 
بیت علیهم السالم 
بودند. آنها به لحاظ 
اجتماعی و سیاسی 
شیعه بودند. هم 
ابوحنیفه هم جناب 
شافعی تا سر حد 
کشته شدن در راه 
اهل بیت پیش رفته 
اند. هر دو برای 
دفاع از اهل بیت 
زندان رفته اند

  حّب اهل بیت جزو محکمات شیعه و سنی 
جزو  پیغمبرند،  بزرگ  میراث  »ع«  بیت  اهل  اینکه 
محکمات شیعه و سنی است. محبت به اهل بیت »ع« 
نیز همین طور. یکی از راویان حدیث کسا عایشه است. 
در مستدرک حاکم، سنن کبری، مسند احمد، صحیح 
مسلم و منابع دیگری از اهل سنت از عایشه نقل شده 
است که هنگام صبح پیامبر از منزل خارج شد در حالی 
که بر دوش او پارچه ای بافته از موی سیاه به نام »کسا« 
بود. حسن بن علی وارد شد و پیامبر او را در آغوش 
گرفت و عبا را بر او کشیدند. آن گاه حسین وارد شد و 
عبا را بر او کشیدند. فاطمه آمد و سپس علی. پیامبر عبا 
را بر سر آنها و خود کشید و بعد این آیه نازل شد »إِنََّما 
َرکُم  ْجَس أَْهَل الْبَیِْت َو یَُطِهّ یُِریُد اهلَلّ لُِیْذِهَب َعنُکُم الِرّ
ْ تَْطِهیًرا«. عایشه و ام سلمه هم خواستار ورود به کسا 

شدند که پیامبر مانع شد. 
حتی اگر معتقد باشیم که اهل بیت فقط این پنج نفر 
نیستند، ولی این قطعی است که این پنج نفر جزو اهل 
بیت هستند. در مسند احمد بن حنبل، جلد 1، صفحه 
185 آمده است که پیامبر در قضیه مباهله همین پنج 
کنزالعمال جلد 16،  در  برد.  مباهله  به  با خود  را  نفر 
صفحه 405 آمده است که پیامبر فرمود فرزندان خود 
را بر سه خصلت تربیت کنید: اول عشق به پیامبر، دوم 
عشق به اهل بیت پیامبر که علی و فاطمه و حسن و 

حسین باشند و سوم قرائت قرآن.

   ائمه اهل سنت مدافع اهل بیت بودند 
خود بزرگان اهل سنت مانند امام ابوحنیفه و امام شافعی 
طرفدار اهل بیت بودند. آنها به لحاظ اجتماعی و سیاسی 
تا سرحد  امام شافعی  ابوحنیفه و هم  بودند. هم  شیعه 
کشته شدن در راه اهل بیت پیش رفته اند. هردو برای 
دفاع از اهل بیت زندان رفته اند. ابن حنبل می گوید هر 
حدیثی برای من بیاورید که راویان آن از اهل بیت باشند، 
آن را چشم بسته قبول می کنم و چنین حدیثی دیوانه را 
شفا می دهد. البته به لحاظ فقهی میان ائمه اهل سنت و 
شیعه اختالف وجود دارد که درباره آن علما باید بحث 
کنند نه عوام، آن هم دوستانه نه دشمنانه.  شعرهایی که 
امام شافعی درباره اهل بیت »ع« گفته آنقدر محبت آمیز 
است که انگار یک شیعه آن را گفته است. در مجلسی که 
حرف از علی »ع« و فاطمه »س« زده می شود، یک عده 

شـاید بتـوان ادعا کـرد که یکـی از پربسـامدترین واژه هایی که 
در سـالهای اخیـر در فضـای خبـری ایـران تکـرار شـده اسـت 
واژه »وهابیـت« اسـت. معناهایـی کـه در قبال ایـن واژه صورت 
گرفتـه خـود داسـتانی پـردرد و غصـه دارد ولـی آنچـه در این 
مجـال محـل تامل ماسـت، سـوء اسـتفاده ای اسـت کـه برخی 
بـی سـوادان یـا مغرضـان از آن کـرده و می کنند تا اهل سـنت 
معتـدل ایـران و سـایر نقاط جهـان را مـورد حمله قـرار دهند.

جریاناتـی از سـر بـی سـوادی یـا نگرشـهای افراطی، مثـل نقل 
و نبـات، انـگ وهابیـت را بـه هـر کس که دوسـت داشـته اند 
چسـبانده انـد. چـرا کـه مـی داننـد شـیعه و سـنی همـواره بـا 
یکدیگـر زیسـته و ارتبـاط داشـته اند ولـی وقتی پـای جریانات 

چماق »وهابیت« در 
دست شیرازی ها!

اهل سنت محّب اهل بیت »ع« هستند نه مخالف ایشان
می گویند که اینها رافضی گری است! امام شافعی می 
گوید اعالم بیزاری و نفرت می کنم از کسانی که حّب 
فاطمه »س« و فرزندانش را رافضی گری می دانند! اگر 
حب فاطمه »س« و حسنین »ع« رافضی گری است، انس 
و جن بدانند که من رافضی ام! جناب شافعی همچنین 
می گوید: »ای اهل بیت رسول عشق به شما واجب الهی 
است که در قرآن به آن دستور داده شده است. این فخر 
برای اهل بیت بس است که هرکس در نمازش بر شما 
صلوات نفرستد، نمازش قبول نیست.« جز کسی که در 
جبهه اهل بیت باشد، چنین تعابیری راجع به ائمه به کار 
می برد؟ در زندگینامه امام شافعی هست که مادر ایشان 
شیعه بوده است. پدر ایشان در کودکی از دنیا رفت و 
ایشان در دامان مادرشان بزرگ شدند.  یکی از جلساتی 
که جناب شافعی مکرر در آن شرکت می کرده، جلسه 
تفسیر قرآن جناب نفیسه سادات از اوالد پیغمبر »ص« 
است. بسیاری از جمالتی که جناب شافعی گفته است، 
بسیار شبیه به روایات اهل بیت »ع« است. مثال می گوید 
خدا تو را آزاد آفرید، پس آزاد باش. این جمله بسیار 
شبیه به روایت حضرت امیر »ع« است. در جایی دیگر 
می گوید فقر عابد اختیاری است و فقر نادان اضطراری 
است. این جمله که قبل از ازدواج و کسب فقه بیاموزید. 
این که دیگران را در خفا نصیحت کنید. اینکه کسی که 
برای خود ارزش قائل نیست هرکاری را انجام می دهد و 
در قیامت رسوا می شود و... این جمالت نشان می دهد 
که ایشان حتی در مسائل غیرسیاسی هم متاثر از اهل 

بیت »ع« بوده است. 
 

  کسی که محبت اهل بیت نداشته باشد مومن نیست 
اهل  نزد  که  ثوری  سفیان  که  کند  می  نقل  سیوطی 
می  علی  بن  زید  بن  عیسی  به  است،  محترم  سنت 
گوید: هرکس کمترین ایمانی به خدا و قرآن دارد، تا 
قیامت باید در حق مظلومیت فرزندان فاطمه گریه کند. 
به  اهل سنت  مذاهب  از  یکی  رهبر  که  جناب طبری 
نام »جریریه« بود، آنقدر محّب اهل بیت بود که وقتی 
زهری ایشان را معرفی می کند، می گوید: درست است 
که سنی است اما آنقدر محّب اهل بیت است که گویی 
شیعه است! از ابن ابی الحدید معتزلی تا تفتازانی اشعری 
تا خواجه عبداهلل انصاری که آداب زیارت نوشته است، 
در مدح اهل بیت »ع« گفتند و متهم به رافضی گری 

شده اند.  جناب احمد بیابانکی که عارف بزرگ سنی 
نزدیک  »به  گوید:  می  مجلس  چهل  کتاب  در  است، 
این بیچاره آن که گوینده الاله االاهلل است، تا جوینده 
رضای محمد رسول اهلل نباشد، مسلمان نباشد. و جوینده 
رضای محمد رسول اهلل تا به مودت اهل بیت طهارت 
و فرزندان رسول متعلی نشود، مومن نیست. و هرکه 
بی محبت اهل بیت، در مودت پیامبر مکافات خیر می 

طلبد، محسن نیست.« 

  قبر موسی بن جعفر شفادهنده است 
ابوحنیفه می گوید در دوسالی که خدمت امام  جناب 
صادق »ع« بودم چیزهای بسیاری آموختم به طوری که 
اگر آن دو سال نبود هالک می شدم. کسانی ابوحنیفه را 
از شاگردان امام صادق »ع« دانسته اند. عالمه مجلسی 
به نقل از ابوحنیفه می گوید: اگر جعفر بن محمد نبود 
بسیاری از مسلمین قسمت زیادی از احکام حج را نمی 
دانستند.  جناب مالک نیز درباره امام صادق »ع« میگوید: 
هرگز کسی را ندیدم که در زهد و تقوا باالتر از جعفر 
بن محمد باشد. جناب احمد بن حنبل هم دقیقا همین 
جمله را می گوید. همچنین امام شافعی می گوید قبر 
موسی بن جعفر شفادهنده است و من آن را تجربه کرده 
ام.  از ابوالفضل بیهقی تا سلطان محمود به زیارت امام 
رضا »ع« می رفتند. سلطان محمود در جایی می گوید: 
»هرکس زیارت رضا نکند رافضی باشد«. ابن حجر در 
تهذیب التهذیب از کتاب هاشم نیشابوری نقل می کند 
که با ابوبکر بن خزیمه نیشابوری که استاد جناب بخاری 
و جناب مسلم است و به »امام االئمه« بین محدثین اهل 
سنت مشهور است و دیگر اساتید خود عازم زیارت امام 
رضا بودیم. تعظیم و تضرع ایشان در مقابل امام رضا ما 
را شگفت زده کرد. طوری با ادب وارد حرم می شد که 

ما از حالت ایشان منقلب می شدیم.

  برای زیارت امام رضا آمدم نه شاه!
ابوحاتم محمد بن حبان، محدث و رجالی بزرگ اهل 
سنت راجع به امام رضا »ع« می گوید: علی بن موسی 
الرضا فرزند پیامبر با زهر مامون از این دنیا رفت. قبر او 
در سناباد است. من بارها و بارها به زیارتش می روم و 
هرگاه در جوار مزار ایشان بودم مشکلی بر من وارد نشد 
مگر آنکه با توسل و زیارت ایشان گشایش حاصل شد و 
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از بالکان تا آفریقا 
و مالزی و اندونزی، 

از شافعی و حنفی 
تا غیره همگی محب 
اهل بیت هستند. 

سنی های ایران در 
حب اهل بیت فرقی 

با شیعه ندارند. 
دو مذهب حنفی و 

شافعی که در ایران 
حضور دارند نزدیک 
ترین دیدگاهها را به 

تشیع دارا هستند

بی استثنا دعای من به اجابت رسید. این را بارها و بارها 
تجربه کردم و نتیجه گرفتم. خدایا مرا با محبت اهل 
بیت رسول بمیران. در »القسطاس المستقیم« امام محمد 
غزالی هست که سر مزار حضرت ابراهیم عهد می کند 
نزد هیچ سلطانی نرود. دوازده سال به آن عمل می کند. 
شاه او را احضار می کند. جواب می دهد که عهد کرده 
ام نزد هیچ شاهی نروم و من فقط به زیارت امام رضا 
می روم. از بیت المقدس به قصد زیارت امام رضا می 
آید و می گوید من برای امام رضا آمدم نه برای شاه! 

ابن حّبان، محدث مشهور سنی در قرن 4 هجری می 
انداختیم و  از علمای سنی کاروانی راه  با جمعی  گوید 
به زیارت فبر علی بن موسی الرضا رفتیم. »به آنجا که 
رسیدیم در آن اجتیاز گذر بر مشهد مقدس معزز مطهر 
رضوی، علی ساکنه الصلوة والسالم بود به طوس. چون 
آنجا نزول افتاد حالی چنان که واجب باشد، ترتیب آن 
زیارت مغتنم کردم. از سر نیازی و خضوعی و تضّرعی 
که حال اقتضا کرد. حاجت خواستم تا ایزد تعالی مرا در 
آن حرفت مضنه همت من است، و متیه حصول مقصود 
مهارتی دهد و ذهن و خاطرم را صفایی کرامت کند. 
خدای تعالی را به حق علی بن موسی الرضا سوگند دادم 
که دعای مرا مستجاب کند. و دانستم که آن استحسان 
اثر برکت و میامن آن بقعه شریف است و از کرامات 

آن سید بزرگوار، علیه و علی آبائه السالم.« 

  ُسنّی های ایران در حّب اهل بیت فرقی با شیعیان 
ندارند 

یک کسی به من گفت که آقای خمینی دشمن اهل بیت 
زهرا»س«  قاتلین حضرت  با  که  گفته  است چون  »ع« 
زهرا  حضرت  قاتل  سنت  اهل  گفتم  باشید!  دوست 
هستند؟! اکثر قریب به اتفاق اهل سنت محّب اهل بیت 
»ع« هستند. از بالکان تا آفریقا تا مالزی و اندونزی، از 
شافعی و حنفی و ... همه عاشق اهل بیت پیامبر »ص« 
با  تفاوتی  بیت  اهل  ایران که در حّب  ُسنیهای  هستند. 
شیعیان ندارند. دو مذهب شافعی و حنفی که در ایران 
حضور دارند، نزدیکترین دیدگاه به تشیع را دارند. در 
بلوچستان یک  و  قرن دوم و سوم هجری در سیستان 
فقهی  و  کالمی  مکتب  و  آوردند  هجوم  خوارج  زمانی 
خود را حاکم کردند. بعد حنفی ها از خراسان به سمت 
سیستان رفتند. هنگامی که جریر سجستانی از شاگردان 
امام صادق »ع« به سیستان آمد، مذهب اهل بیت »ع« 
در منطقه سیستان و بلوچستان تقویت شد. اما حتی قبل از 
آن نیز اهل سنت در آن منطقه محّب اهل بیت بودند. و 
وقتی حکومت اموی دستور لعن علی »ع« را بر منابر داد، 
اهل سنت سیستان و بلوچستان اجازه لعن علی »ع« در 
هیچ منبری را ندادند و علیه امویان شورش کردند. آنها 
همچنین پس از حادثه عاشورا علیه امویان قیام کردند. 
در پنج شش قرن پیش در گرگان شیعه جعفری و زیدی 
و حنفی وجود داشت که همه موقع اذان به مسجد می 
رفتند و گاهی همه در یک مسجد جمع می شدند. اهل 
سنت هم از نظر کالمی چندگروه بودند ولی هیچ کس 

با دیگری سر جنگ نداشت و همه به هم احترام می 
گذاشتند. روابط میان علمای مذاهب مختلف هم 

دوستانه بوده است. مثال خواهرزاده طبری عالم بزرگ 
اهل سنت که کتابی در اثبات صحت حدیث غدیر دارد، 

ابوبکر خوارزمی است که ادیب بزرگ شیعی است.
 

  مگر شیعیان به مقام واقعی اهل بیت »ع« معرفت 
دارند؟ 

هرکس توهین و سّب اهل بیت »ع« بکند، او را مسلمان 
نمی دانیم ولی عقیده ما این است که اکثریت قریب به 
اتفاق اهل سنت نه تنها چنین نگاهی به اهل بیت»ع« 
البته ممکن  بلکه محّب اهل بیت»ع« هستند.  ندارند، 
است معرفت به مقام واقعی اهل بیت »ع« نداشته باشند. 
مگر خود ما شیعیان معرفت به مقام واقعی اهل بیت»ع« 
داریم؟ چند نفر از شیعیان می توانند فقط 5 دقیقه راجع 
به امام سجاد »ع«، امام باقر »ع« یا امام صادق »ع« 
صحبت کنند؟! ما فقط نگران این هستیم که چرا این 
امامان بزرگوار گنبد طال ندارند! همه قربان گنبد طال 
و کفترهای امام رضا »ع« می شوند و هیچ کس قربان 
خود امام رضا »ع« نمی شود! همه می روند زیارت حرم 
امام رضا »ع« نه خود امام رضا »ع«! متاسفانه مشکل 
حضرت زهرا »س« فقط این شده که مدفن ایشان معلوم 
نیست! چه گلی به سر آن معصومینی که مدفن شان 

معلوم است زده ایم که بخواهیم به سر ایشان بزنیم؟!
من جمعی را در حرم امام رضا »ع« دیدم که اهل سنت 
بودند. می گفتند ما هرسال به زیارت امام رضا »ع« می 
آییم. هم شافعی های غرب کشور بین آنها بودند و هم 
حنفی های شمال شرق و جنوب شرق. به من می گفتند 
که ما وهابیت را قبول نداریم و اهل بیت »ع« برای ما 
محترم اند. در سنندج امامزاده ای را دیدم که متولی 
اش یک سّید ُسنی بود. در سودان دیدم که قطب یکی 
از جریانات صوفی سنی، یکی از امام زادگان اهل بیت 
»ع« است. در مالزی دیدم اهل سنتی را که می گفتند ما 
1000 سال است که دهه اول محرم را سیاه می پوشیم. 
مگر ما کم دیدیم که سنی های صوفی و غیرصوفی که 
اسم اهل بیت »ع« که می آید اشک از چشمان شان 
جاری می شود؟ به بوسنی رفته بودم و یک سنی صوفی 
با صرب ها می  حنفی را دیدم که به عنوان مجاهد 

جنگید. او به من گفت که خمینی فقط رهبر سیاسی 
ما نیست، بلکه از اقطاب ماست! در بالکان 

صوفی  جریانات  از  یکی  حلقه  در 
شرکت کردم. آن ها بعد از 

اتمام جلسه، دعای برای 
خلفای راشدین و بعد 

برای اهل بیت »ع« 

کردند.  دعا  »عج«  زمان  امام  فرج  برای  نهایت  در  و 
بزرگ آنجا به من گفت ارادت ما به امام خمینی غیر از 

مجاهد بودنش به دلیل عارف بودنش هم هست.
 

  همه عرفای بزرگ اهل سنت اهل بیتی اند 
عرفان محل گره زدن تشیع و تسنن است. بسیاری از 
صوفی ها محّب اهل بیت »ع« هستند. بسیاری از اهل 
سنت در کشورهای مختلف سید هستند. متولی بسیاری 
از امامزادگان ما در مناطق سنی نشین، سنی است. تمام 
سلسله های تصوف اهل سنت به اهل بیت »ع« ختم 
می شود. عرفای بزرگ اهل سنت همگی اهل بیتی اند. 
افرادی مانند معروف کرخی که از شاگردان امام رضا 
»ع« است، خواجه عبداهلل انصاری، مولوی، عبدالرحمان 
جامی، شیخ نجم الدین کبری، خواجه بهاالدین محمد 
نقشبندی، خواجه معین الدین چشتی و... . هفتصد هزار 
عارف در خراسان بزرگ مدفونند که همگی در محبت 
اهل بیت »ع« بحث کرده یا شعر گفته اند. عبدالرحمان 
جامی که شعرهای آبداری علیه شیعه دارد، در مدح 

اهل بیت »ع« می گوید:
دوستدار رسول و آل اویم 

دشمن خصم به خصال اویم
همچو سلمان شدم ز اهل البیت 
گشت روشن چراغ من زان زیت

چون بود عشق صادقان درسم 
کی ز کید منافقان ترسم

این نه رفض است محض ایمان است 
رسم معروف اهل عرفان است
رفض اگر هست حب آل نبی 

رفض فرض است بر ذکی و غبی

تکفیـری و وهابـی بـه میـان بیایـد، اوضـاع متفـاوت خواهد 
. شد

ایـن روزهـا شـاهدیم کـه جریانات منتسـب به فکـر انجمن 
حجتیـه و نیـز جریـان معلـوم الحال موسـوم به شـیرازی ها، 
مطالب متعددی را در سـایتها، شـبکه های اجتماعی و واتس 
آپ و... دربـاره اهـل سـنت ایران منتشـر سـاخته و بـا ارائه 
آمارهایـی دروغ، ایشـان را متهـم بـه وهابی بودن کـرده اند 

تـا بدنه مذهبی شـیعیان را تحریـک نمایند.
نکتـه قابـل توجـه آن اسـت کـه اتهـام زنـی ایـن جریانات 
افراطـی نادان یا وابسـته دقیقا همراسـتا با اقدامـات وهابی ها 
کـه قصد دارنـد »وهابـی نمایی اهل سـنت« بنماینـد و خود 

را بـه عنـوان سـخنگوی همـه ایشـان جـا بزنند می باشـد. و 
بـا ایـن وجود، ایشـان همچنان بـه اقدامـات ضدوحدتی خود 

مـی دهند.  ادامه 
حـال آنکـه اهـل تحقیق بـه خوبی مـی دانند که اهل سـنت 
ایـران، چـه شـافعی هـا و چـه حنفـی هـا بـا هـر گرایـش 
صوفیانـه یـا کالمـی کـه هسـتند، جریاناتـی بـا سـه ویژگی 
»عقـل گرایـی«، »اهل تقلید بـودن در فقـه« و »باطن گرایی« 
هسـتند کـه وهابیـت در همه اینهـا با ایشـان در تضاد جدی 
اسـت و کتابهایـی کـه طرفیـن در رد یکدیگـر نوشـته انـد 

شـاهد خوبـی بر این مسـاله اسـت.
بـرادران عزیز ما در جنوب شـرق کشـور کـه پیروی مکتب 

دیوبندیـه هسـتند نیز از همیـن ویژگی هـا برخوردارند و در 
اعتـدال علمـی و عملی مثـال زدنی اند و اتفاقـاً اولین قربانیان 
جریانـات تکفیری وابسـته ای چون جندالشـیطان بخشـی از 

ایشـان بودند. 
بـا کمـال تاسـف شـاهدیم که برخـی سـایتهای انقالبـی نیز 
بـدون تحقیـق وافـی و شـناخت کافـی، بـه بازنشـر برخـی 
مطالـب مرتبـط بـا جریانـات افراطـی پرداختـه و آب بـه 
آسـیاب اختـالف مـی ریزنـد! در شـرایط حسـاس داخلی و 
خارجـی کنونـی مـا و در حالی کـه رهبری مهمترین مسـاله 
امـروز جهـان اسـالم را »وحـدت« می داننـد ایـن اقدامات، 

شایسـته دقـت و توجـه بیـش از پیش اسـت.
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اگر چه جریان افراط 
گرا و تندروی شیعه 
رسالت خویش را 
در مقابله با جریان 
وهابیت می بیند و 
حتی با این عنوان 
دشمنی خود با اهل 
سنت را توجیه می 
نماید اما در عمل، 
همسو و هم جهت 
با وهابیت حرکت 
نموده و از این جهت 
انطباق کلی میان آنها 
وجود دارد.

حجت االسالم مهدی مسائلی    

امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد رشد و گسترش 
این  که  گونه  آن  هستیم،  مسلمانان  میان  گرایی  افراط 
تعالی  و  رشد  راه  در  جدی  مانعی  به  خطرناک  پدیده 
امت اسالمی تبدیل شده و تنش های بسیاری را در میان 

مسلمانان پدید آورده است.
 در این میان، متأسفانه دشمنان اسالم نیز از این فرصت 
بهترین استفاده را نموده اند و با تقویت و هدایت افراط 
استعالی  تا  اند  تالش  در  مسلمانان  میان  در  گرایی 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی خویش بر مسلمین 
از  بتوان یکی  نمایند. از همین رو شاید  از پیش  را بیش 
با  مقابله  را  مذهبی  و  فرهنگی  اقدامات  ترین  ضروری 
در  اقدام  هرگونه  حال  این  با  اما  دانست.  گرایی  افراط 
جهت مقابله با افراط گرایی مستلزم شناخت کامل افکار 
مرتبط با آن است؛ زیرا از این رهگذر است که می توانیم 
با بصیرت الزم ضمن رویگردانی از افراط گری، مردم را 
از این ورطه ی خطرناک باز داریم. نکته مهم دیگر این 
که اگرچه به نظر می رسد افراط گرایی در میان شیعیان 
و اهل سنت دارای خواستگاه های متفاوتی بوده و این دو 
در تقابلی جدی با یکدیگر هستند، ولی اگر بررسی کاملی 
میان جریان افراط گرای اهل سنت- که عامه ی مردم آن 
را به نام وهابیت می شناسند- و جریان های تندرو و افراط 
گرای شیعه داشته باشیم، وجوه اشتراک فراوانی را میان 
این دو گروه می یابیم که می تواند ما را به الگوی مشترکی 
در جهت مقابله با آنها برساند.  البته این وجوه مشترک تنها 
اختصاص به اشتراکات رفتاری این جریان ها ندارد، بلکه 
وهابیون و افراط گرایان شیعه بینش و نگاه مشترکی به 
بعضی از گزاره های دینی نیز دارند.  در ادامه به بررسی 
تعدادی از وجوه مشترک این دو جریان خواهیم پرداخت.

1. تحریم علوم عقلی و مخالفت با به کارگیری آنها: 
تکامل  واسطه  به  حاضر  عصر  در  که  است  بدیهی 
عقل بشری، این نعمت بزرگ الهی می تواند به عنوان 
رسول درونی نقش مهمی را در هدایت جوامع بشری 
ایفا نماید. از دیگر سوی ملحدان و دین ستیزان نیز 
با تکیه بر علوم عقلی درصددند تا اندیشه ی دینی 
را  آن  و  داده  قرار  عقل  با  و ضدیت  تعارض  در  را 
به صورت خرافه ای بشری جلوه دهند. همه این ها 
موجب شده تا امروز لزوم بهره گیری از علوم عقلی 
و فلسفه در مباحث دینی بیش ازپیش احساس شود. 
اما با این حال وهابیت از یک سوی و افراط گرایان 
شیعه از سوی دیگر به مخالفت با علوم عقلی پرداخته 
و هرگونه تدریس، تعلیم و آشنایی با آن را مساوی با 
کفر و الحاد می دانند. اگر نگاهی کوتاه به ردیه های این 
دو جریان بر علوم عقلی داشته باشیم، در می یابیم هر 
دو گروه با نگاهی مشترک و یکسان به تبیین مخالفت 
خویش با علوم عقلی می پردازند. متأسفانه تکفیرها و 
برخوردهای تند این دو جریان بر علیه کسانی که به 
تدریس و تعلیم علوم عقلی می پردازند موجب شده تا 
تبیین شایسته ای پیرامون بسیاری از آموزه های دینی 
صورت نگرید و همزمان با هجوم افکار معاند از بیرون، 

اسالم از درون نیز مورد جفا قرار گیرد. 

در  ظاهرگرایی   .2
اندیشه های دینی: 

یکی از نتایج تحریم علوم عقلی توسط جریان 
سنت،  اهل  و  شیعیان  میان  در  گرا  افراط  های 
آن  به  گروه  دو  این  که  است  شدیدی  ظاهرگرایی 
وهابیت  چون  که  این  بیشتر  توضیح  هستند.  دچار 
مطرح ساختن مباحث عقلی را حرام و ممنوع می دانند 
ناچارا در همه حوزه ها متمسک به نقل می شوند و 
هر روایتی را هرچند ضعیف، مبنای اعتقادات و اعمال 
خویش قرار می دهند، همچنین این جریان چون با 
عقل گرایی مخالف است، با هرگونه تفسیر و درایتی 
در متن روایات نیز مخالف است و این موجب می 
شود آرا و نظرات آنها با شرایط زمانی امروز هم خوانی 

نداشته باشد.
 متأسفانه افراط گرایان شیعه نیز هم سو با وهابیت 
ظاهر گرایی در آموزه های دینی را سیره ی خویش 
شیعیان  میان  در  روش  این  از  البته  که  اند،  ساخته 
نام  از  اگرچه  شود.  می  تعبیر  اخباریگری  عنوان  با 
اخباریگری در میان شیعیان بیشتر در قلمرو فقه و 
احکام عملی یاد می شود و زمانی که کسانی از مرگ 
پیشین  قرون  در  شیعه  میان  در  اخباریگری  رسمی 
گزارش می دهند، مقصود اخباریگری در حیطه ی فقه 
است، بااین همه، روحیه ی اخباریگری همچنان زنده 
است و افرادی با آن که در وادی فقه خود را مجتهد 
می نامند، ولی عماًل در سایر موضوعات اخباریگری 
را طریقه ی خویش قرار داده اند. به دیگر سخن این 
عّده جمود، تحجر و بسته ذهنی را در مسائل عقیدتی 
و کالمی حکم فرما نموده و با ضمن تمسک به روایات 
ضعیف، هرگونه استنباط و درایتی را نیز در روایات 

ممنوع ساخته اند.
 برای روشن شدن این سخن الزم است به بیان نمونه 
از  اسالمی  روایات  در  بپردازیم.  فقهی  احکام  از  ای 

شطرنج بسیار مذمت شده است.
 اما از نظر بسیاری از فقها این مذمت ها به خاطر آلت 
قمار بودن شطرنج بوده است، از همین رو اگر زمانی 
شطرنج آلت قمار محسوب نشود و برد و باخت مالی 
هم در کار نباشد ، بازی با آن دیگر حرام نخواهد بود. 

از  بعضی  البته 
فقها در اینجا احتیاط را مبنای کار 
خویش قرار داده اند و یا به صورت کلی و مطلق، فتوا 
بر تحریم شطرنج داده اند.  همه این نظرها بدان جهت 
باشند.  احترام می  اجتهادی هستند مورد  که نظری 
اما با این حال افراط گرایان شیعه هرگونه اجتهاد و 
استنباطی را دراین باره بر نمی تابند و با عناد و تعصب 
فوق العاده ای با آن دسته از فقهایی که فتوا به حلیت 
شطرنج در زمان کنونی داده اند، رفتار می کنند و با 
نادیده انگاشتن مباحث اجتهادی آنان، حکم به حلّیت 

شطرنج در شرایط کنونی را گناهی بزرگ می دانند. 
3. انحصارگرایی در اندیشه دینی: 

رسالت  شیعه  تندروی  و  گرا  افراط  جریان  اگرچه 
خویش را در مقابله و دشمنی با جریان وهابیت می 
بیند و حتی با این عنوان دشمنی و مخاصمه ی خویش 
و  رفتار  اما در  توجیه می کند،  را  تمام مسلمانان  با 
عمل، همسو و هم جهت با وهابیت حرکت نموده و 
ازاین جهت، انطباق کلی میان آنها وجود دارد. توضیح 
بیشتر این که جریان وهابیت افزون بر انحراف فکری و 
برداشت های ناصواب از شریعت اسالم و آموزه های 
دینی، در انحراف شدید رفتاری به سر برده و به علت 
مطلق گرایی و انحصارگرایی شدیدی که به آن دچار 
است، کوچک ترین مخالفت با اندیشه های خویش را 

عامل خروج از مسیر شریعت و کفر می داند.
 از همین رو وهابیون نه تنها به تکفیر شیعه و دشمنی 
با آن می پردازند، بلکه دیگر مسلمانان را نیز منحرف 
متأسفانه  ندارند.  نیز  آنها  تکفیر  در  ابایی  و  دانسته 
جریان افراط گرای شیعه نیز همچون وهابیت، کمک 
ترین زاویه گیری با اندیشه های خویش را از سوی 
دیگران بر نمی تابد و با معرفی افکار و حتی عادات 

 اشتراکات رفتاری و
 اعتقـادی وهابیـت و
افـراط گرایان شیعه

نویسنده کتاب پیشوایان شیعه پیشگامان وحدت
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و  پذیرش شریعت  معیار  عنوان  به  التقاطی خویش 
قبول اسالم، تکفیر و تفسیق مسلمانان و حتی دیگر 

شیعیان را در دستور کار قرار داده است. 
 

4.  اصل کردن فروع و فرع ساختن اصول: 
یکی از انحرافات جریان های تندرو و افراط گرا در 
میان شیعه و اهل سنت پرداختن به مسائل حاشیه 
ای و بی فایده، و مهمل ساختن مطالب اصلی دینی 
است. آن گونه که این جریان ها در مباحث دینی، 
و  رانند  می  حاشیه  به  را  اصلی  و  مهم  مطالب 
مطالبی را اصل نموده و برجسته می کنند که 
هیچ نقشی در شکل گیری اندیشه های 
اسالمی ندارند بلکه تنها می توانند پیروان 
این اندیشه ها را به مخاصمه با مخالفانشان 
و  مسائل  تمام  وهابیت  مثاًل  بخواند.  فرا 
مشکالت اسالمی را در مسأله قبور خالصه 
نموده و ضمن غفلت از مظاهر واقعی شرک 
توحیدی و طاغوت  تمام مسائل  و طاغوت، 
ستیزانه را در تخریب و هدم قبور خالصه می 
کند.  متأسفانه افراط گرایان شیعه نیز همین 
غفلت  ضمن  و  گرفته  پیش  در  را  روش 
از اصول مهم مذهبی، از مسائلی به عنوان 
ارزش های شیعه یاد می کنند که هیچ نقشی در 
شکل گیری تفکر شیعی ندارند.  نمونه آن که این 
جریان پیرامون وقایع حادثه عاشورا بعضی از مسائل 
فرعی تاریخی را برجسته ساخته و به منزله ی اصول 
خدشه ناپذیر مذهبی از آنها یاد می کنند، آن گونه که 
اگر بعضی از دانشمندان فرهیخته شیعه نیز در این باره 
اظهارنظرهای تاریخی و علمی داشته باشند، با لعن و 
دشنام گویی این عده روبرو شده و منحرف از نهضت 
امام حسین علیه السالم خوانده می شوند.  راست این 
که فروع جزئی تاریخی همچون عروسی حضرت قاسم 
علیه السالم و یا وجود فرزندی به نام حضرت رقیه 
برای امام حسین علیه السالم از مطالبی نیستند که 
علمای فرهیخته تشیع همچون شهید مطهری به خاطر 
اظهارنظر علمی پیرامون آنها، مورد لعن و دشنام واقع 
امام حسین علیه  با  شده و گفته های آنها مخالفت 
السالم تفسیر شود. البته این رویه منحصر به وقایع 
حادثه عاشورا نیست و از سوی این جریان در تمام 

مقوالت دینی و مذهبی دنبال می شود. 

5.  دشمنی با مسلمانان به جای دشمنی با طاغوت 
ها: 

متأسفانه وهابیت و جریان تندروی اهل سنت، به جای 
دشمنی و مخاصمه با طاغوت های زمان یا حکام فاسق 

بیشترین  که  اسالمی،  کشورهای  دین  بی  و 
فاصله و جدایی را با آموزه های اسالمی 
دارند، به دشمنی و جنگ با مسلمانانی 

را  اشتراک  بیشترین  که  روند  می 
های  آموزه  پذیرش  جهت  از 

با  اسالمی 

آنها دارند. متأسفانه افراط گرایان شیعه نیز همچون 
وهابیت به جای آن که از مظاهر شرک و طاغوت 
های زمان خویش یاد نموده و به اعالم برائت از آنها 
بپردازند، جنگ و خصومت مذهبی را اصل و مبنای 
خویش قرار داده اند. آن گونه که اگر در سخنان آنها 
بررسی شود هیچ کالمی در محکومیت سیاست های 
دشمنانی همچون آمریکا، اسرائیل، انگلیس و... وجود 
ندارد، ولی در عوض تقریباً تمام سخنرانی های این 
جریان در مسیر برجسته نمودن دشمنی های مذهبی 

می باشد. 

6.  سیاستی در راستای خدمت به دشمنان: 
سیاستی که در میان وهابیون و افراطیون شیعه تبلیغ 
می شوند بسیار شبیه به هم بوده و همواره در راستای 
خدمت به دشمنان اسالم می باشد. به این معنا که 
بسیاری از آنها، مبلغ شعار »جدایی دین از سیاست« 
هستند و سکوت در مقابل طاغوت های زمان را با 
البته در میان وهابیون و  این کالم توجیه می کنند. 
افراطیون شیعه، عده ای نیز ورود به سیاست را این 
گونه تحریم نمی کنند ولی عرصه ورود آنها به سیاست 
محدود به دشمنی با سایر مسلمانان و صلح و مدارا با 

دشمنان اسالم و مظاهر شرک است. 

گفتگوهای  جای  به  مراء  و  مجادله  جایگزینی   .7
عالمانه: 

حس دشمنی و خصومت افراط گرایان شیعه و سنی 
پرداختن  جای  به  آنها  که  شده  موجب  دیگران  با 
و  و مراء  فکر مجادله  عالمانه همواره در  گفتگوهای 
مخاصمه با دگراندیشان باشند و در مباحثات دینی نیز 
به جای هدایت دیگران، نابود ساختن آنها در اولویت 

کار خویش قرار دهند. 

8. تزلزل در مرجعیت علمی: 
متأسفانه در میان شیعه و اهل سنت هر چه به سمت 
افراط بیشتر پیش می رویم، شاهد افراد جوان و کم 
سوادی هستیم که با عناوین بزرگی همچون عالمه، 
مفتی، آیت اهلل و... خطاب می شوند. متأسفانه به جهت 
جوانی و کم سوادی این عده مباحثی که از سوی آنها 
مطرح می شود، غالباً صورتی خطابی و تبلیغاتی داشته 

و عاری از دریافت های صحیح دینی است.
 از جهتی دیگر این جوانان کم سواد ولی شهرت طلب، 
برای بدست آوردن جایگاه اجتماعی میان مردم به 
تکفیر و تفسیق عالمان بزرگ اسالمی پرداخته و مردم 
از مراجع بزرگ دینی و شخصیت های برجسته  را 
اسالمی بر حذر می دارند.  آنچه بیان شد تنها گوشه 
افراط  اعتقادی میان  و  اشتراکات رفتاری  از  ای 
گرایان شیعه و جریان وهابیت بود، و ان شاء 
فرصتی  در  آن  شرح  و  بسط  اهلل 

یگر  ارائه خواهد شد.د
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 نظر مراجع تقلید
 راجع به توهین به

 مقدسات اهل سنت
چیست ؟

نمادهای  به  اهانت  ای:   خامنه  الل  آیت    حضرت 
برادران اهل سنت حرام است.

  حضرت آیت الل مکارم شیرازی: هرگونه اهانت به 
مقدسات دیگران شرعا جایز نیست.

مقدسات  به  دشنام  سیستانی:   الل  آیت  حضرت    
اهل سنت مغایر با آموزه های اهل بیت عصمت )علیهم 

السالم( به شیعیان و شاگردان خود است.

اتباع  با  نباید  خراسانی:   وحید  الل  حضرت آیت    
مذاهب دیگر دشمنی کرد، نباید به مقدسات آنها توهین 
نمود، لعن و سّب بزرگان آنها جایز نیست، زیرا موجب دور 

کردن آنها از اهل بیت و معارف آنها می شود.

  حضرت آیت الل جوادی آملی:  سّب صحابه، اهانت 
به مقدسات شیعه یا سنی، توهین و تحقیر ظالمانه نسبت 
به باورهای هرکدام از دو گروه، حرام و ایجاد اختالف و 
روشن کردن آتش تفرقه و شقاق و تحطیم و هدم اساس 

وحدت امت اسالمی، گناهی بزرگ است.

  حضرت آیت الل نوری همدانی:  جائز نیست.

  حضرت آیت الل موسوی اردبیلی: مومنین باید از کارهایی 
که موجب تشدید اختالف به خصوص در شرایط فعلی و در 

مقابل کفر و الحاد می شود اجتناب کنند.

از  باید    حضرت آیت الل شبیری زنجانی: مومنین 
انجام اموری که باعث تفرقه و اختالف و تضعیف اسالم 
می شود اجتناب کنند. در صحیحه ابی بصیر از حضرت 
باقر علیه السالم نقل شده است ِإنَّ َرُجاًل ِمْن تَِمیٍم أَتَی 
النَّبِیَّ ص فََقاَل أَْوِصنِی فََکاَن فِیَما أَْوَصاُه أَْن قَاَل اَل تَُسبّوا 

النَّاَس فَتَْکِسُبوا الَْعَداَوَة لَُهْم.

  حضرت آیت الل محقق کابلی: از اهانت به مقدسات 
اهل سنت خودداری شود.

حضرت آیت اهلل علوی گرگانی: اهانت به مقدسات اهل 
سنت جایز نیست.

به  اهانت  مظاهری:  العظمی  الل  آیت  حضرت    
مقدسات و اعتقادات مسلمانان و ایجاد تفرقه میان صفوف 
پیروان پیامبر عظیم الشان صلی اهلل علیه و آله و سلم، عقال 

و شرعا جایز نیست.

به  توهین  اسالم  تبریزی:  مدنی  الل  آیت    حضرت 
را  به ویژه مذاهب اسالمی  ادیان،  از  مقدسات هیچ یک 
جایز نمی داند و هر حرکتی که موجب اختالف میان امت 
اسالمی و خسارت و ضرر مالی و جانی به مسلمانان گردد، 

حرام و خالف شرع است.

یا  عمل  هر  شاهرودی:  هاشمی  الل  آیت    حضرت 
گفتاری که موجب فتنه و اختالف بین مسلمانان شیعه و 

سنی شود، جایز نیست.
نشست فعاالن مردمی عرصه وحدت
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این کارها را 
بکنید که اگر 
شمایان چنین 
عمل کردید 
خواهند گفت اینها 
جعفری هستند. 
خدا او را رحمت 
کند که چه خوب 
یارانش را تربیت 
کرده است و اگر 
این امور را ترک 
نمودید خواهند 
گفت اینها جعفری 
اند خدا جزایش 
را بدهد چه یاران 
بدی تربیت کرده 
است

شیعه به معنای »پیرو« است. شیعه آن است که دقیقا جا 
پای امامش می گذارد و از حرکت پشت سر او ذره ای 
منحرف نمی شود. نه قدمی جلوتر از امام حرکت می کند 
و نه یک قدم عقب افتادن از او را برمی تابد. شیعه »نؤمن 
ببعض و نکفر ببعض« نیست و خود را در همه چیز مطیع 
رهبرش می داند. یکی از مواردی که شیعه واقعی در آن 
مطابق خواست اهل بیت »ع« عمل می کند، موضوع رابطه 
با اهل سنت است. در این جا نمونه هایی از توصیه های 
اهل بیت »ع« به شیعیان درباره این موضوع را می آوریم. 
بر  اند که عرق شرم  آمیز  گله  چنان  احادیث  از  برخی 

پیشانی شیعه می نشانند...

  زینت ما باشید نه مایه ننگ عار!
امام صادق »ع«:

اید؛ برای  ای گروه شیعه! شمایید که به ما منسوب 
ما زینت باشید نه مایه ی ننگ و عار. چه مانعی دارد 
بین  در   - علیه  اهلل  – رضوان  علی  یاران  همانند  که 
مردم باشید؟ که اگر مردی از یاران او در بین قبیله 
ای قرار می گرفت امام و مؤذن آنها بود و امانتدار و 
محافظ مال آنان. مریضان آنان را عیادت کنید و در 
تشییع جنازه ی آنان حاضر شوید و در مساجدشان 
نماز بگزارید. نگذارید در امر خیر از شما پیشی گیرند، 
به خدا قسم شما سزاوارتر از آنها به آن امر هستید. 
راوی می گوید: سپس امام - علیه السالم - رو به من 
که در آنان از همه جوانتر بودم کرد و فرمود: و شما 
ای جوانان! بپرهیزید از تکیه دادن به پشتی ]بزرگان، 

به عیادت آنها بروید[ ]با عملتان[ بخوانیدشان تا حدی 
که آنها دنباله رو شما شوند و خداوند برای شما بهتر 

از آنان است.
) علی بن حسن بن فضل طبرسی، مشکاة االنوار فی غرر االخبار، 

ص134، ح311 و بحار األنوار، ج85، ص119.(

  باعث خوشنامی اهل بیت »ع« شوید!
امام صادق »ع« خطاب به زید بن حّشام:

ای زید! با مردم ]یعنی عامه و اهل تسنن[ با اخالِق 
خودشان معاشرت کنید، در مساجدشان نماز بگزارید 
و مریضانشان را عیادت کنید و در تشیع جنازه هایشان 
حاضر شوید و اگر توانستید امام جماعت یا مؤذن آنها 
شوید این کار را بکنید که اگر شما چنین عمل کردید 
خواهند گفت: اینان جعفریان اند، خدا او را رحمت کند 
چه اصحابش را خوب تربیت کرده است و اگر این 
امور را ترک نمودید خواهند گفت: اینان جعفریان اند، 
خداوند جزایش را بدهد چه اصحابش را بد تربیت 

کرده است.
) شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج1، ص383 و شیخ حر عاملی، 
وسائل الشیعة، ج8، ص430.)سند این روایت صحیح است. محمد 

بن علی بن الحسین بإسناده عن زید الشحام(

  باعث سرزنش ما نشوید
امام صادق »ع« خطاب به هشام کندی:

 مبادا کاری کنید که ما را بدان سرزنش کنند، همانا 
فرزند بد، پدرش را به کردار او سرزنش کنند، برای 

کسی که به او دل داده اید ]:امام خود[ زینت باشید 
و عیب و ننگ مباشید، در میان خاندانهای آنها نماز 
از  و  شوید[  حاضر  عامه  جماعت  نماز  ]به  بگزارید 
حاضر  آنها  ی  جنازه  بر  و  کنید  عیادت  بیمارانشان 
شوید، مبادا آنها در هیچ خیری از شما پیشی گیرند که 
شما نسبت به خیر از آنها سزاوارتر اید، به خدا سوگند 
که خداوند به چیزی که برایش محبوب تر از خبء 
]: نهانکاری[ باشد عبادت نشده، عرض کردم خبء 

چیست؟ فرمود: تقیه.
)شیخ کلینی، کافی، ج2، ص219؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، 
ج16، ص219 و بحار االنوار، ج72، ص431.)محمد بن یعقوب  عن 
محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن هشام 

الکندی (

   به خدا شما را گمراه نمی کنیم!
معاویة بن وهب می گوید: 

 به امام صادق - علیه السالم - عرض کردم: رفتار 
بایسته ی ما با اقوام مان و آنان که با آنها معاشرت 

داریم و شیعه هم نیستند چیست؟ 
امام - علیه السالم - فرمودند: به پیشوایان خود نگاه 
کنید و از آنان پیروی کنید، آن گونه که آنان رفتار 
می کنند شما نیز همان طور رفتار کنید، به خدا سوگند 
آنان به عیادت بیماران غیرشیعه شان می روند و بر 
جنازه هایشان حاضر می شوند و به سود و ضرر آنها 
]هرچه حق باشد[ گواهی می دهند و امانتهای آنان را 

به آنها بر می گردانند.«

اهل بیت »ع« 
چه توصیه ای به شیعیان 

درباره اهل سنت کرده اند؟
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اسحاق بن عمار 
می گوید امام 
صادق »ع« به 
من فرمودند: 

ای اسحاق، آیا با 
مخالفین در مسجد 

نماز می خوانی، 
گفتم: آری، امام 

فرمودند: با آنها نماز 
بخوان؛ زیرا کسی 
که با آنها در صف 
اّول نماز بخواند 

مانند کسی است که 
شمشیرش را در راه 

خدا آخته است
)شیخ کلینی، کافی، ج2، ص636 ؛ علی بن حسن بن فضل طبرسی، 
وسائل  عاملی،  حر  شیخ  ص123؛  االخبار،  غرر  فی  االنوار  مشکاة 
الشیعة، ج12، ص6.)سند این روایت صحیح است. محمد بن یعقوب  
عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن 

معاویة بن وهب (
روایتی  السالم- در  علیه  امام -  اینجاست که  جالب 
دیگر ضمن تأکید بر این مطلب، به راوی می فرمایند: 
آیا می ترسید گمراهتان کنیم؟! نه به خدا هرگز شما 

را گمراه نمی کنیم!«
) علی بن حسن بن فضل طبرسی، مشکاة االنوار فی غرر االخبار، 

ص123و بحار األنوار، ج85، ص119. (

  کاری کنید به مذهب شما رغبت پیدا کنند
هنگامـی از امام صادق،علیه الّسـالم، درباره دوسـتی و 
مـدارا با کسـانی که قائل به افضل بـودن امیرمؤمنان، 
علیـه الّسـالم، بـر همـه مـردم هسـتند و تولـی او را 
در دل دارنـد ولـی توصیـف هـای شـیعیان را درباره 
فضائـل اهل بیت، علیهم السـالم، نمی پذیرند، سـؤال 
شـد؛ حضـرت فرمونـد:  بایـد در مجموع دوستشـان 
بداریـد، مگـر نـه این اسـت کـه خداوند بهـره ای از 
علـوم و معـارف دارد که رسـول خدا، صلـی اهلل علیه 
وآلـه، نـدارد، و رسـول خـدا، صلـی اهلل علیـه وآلـه، 
نیـز نـزد خداونـد بهـره ای از علوم و مراتـب معنوی 
دارد کـه مـا اهل بیـت، علیهم السـالم، داریـم، و نزد 
مـا چیـزی اسـت کـه نزد شـما نیسـت؟ و نزد شـما 
چیزهایـی هسـت که نـزد دیگـران نیسـت؟ خداوند 

اهل بیت »ع« 
چه توصیه ای به شیعیان 

درباره اهل سنت کرده اند؟
تبـارک و تعالـی اسـالم را بـر هفت سـهم قـرار داده: 
بـر صبـر و راسـتی و یقیـن و رضـا و وفـا و دانـش و 
بردبـاری، سـپس آن را در میان مردم تقسـیم نموده، 
هـر کـس کـه همـه این هفت سـهم را داشـته باشـد 
ایمانـش کامـل، و طاقـت و تحمـل دارد، و به گروهی 
از مـردم یک سـهم داد، و گروهی را دو سـهم، و عّده 
ای را سـه سـهم، و عّده ای را چهار سـهم و عّده ای را 
پنج سـهم، و بعضی را شـش سـهم، و عّده ای را هفت 
سـهم، پس شـما بـه آن کس کـه یک سـهم از ایمان 
نصیـب دارد تکلیـف دارد تکلیف دو سـهم را تحمیل 
نکنیـد، و آنکـه دارای دو سـهم اسـت، بار سـه سـهم 
بر دوشـش منهید، و کسـی را که سـه سـهم دارد به 
چهـار سـهم تکلیـف نکنیـد، و از چهار سـهمی انتظار 
تحّمل وظیفه پنج سـهمی را نداشـته باشـید، و بر پنج 
سـهمی شـش سـهم و بر شـش سـهمی هفت سـهم 
تحمیـل ننماییـد، که بارشـان را سـنگین و آنهـا را از 
دیـن رمیده سـازید، و به جـای این کار با آنـان مدارا 
کنیـد، و راه کار را بـر آنـان آسـان نمایید...)امـام در 
اینجـا داسـتانی مشـابه داسـتان روایت قبلـی نقل می 
نماینـد.(   بنابرایـن؛ شـما هم بـر مردم فشـار نیاورید، 
مگـر نمـی دانـی کـه فرمانروایـی دولت بنـی امیه به 
زور شمشـیر و فشـار و سـتم بود، ولـی فرمانروایی ما 
بـا مـدارا و مهربانـی و متانت و تقیه و معاشـرت نیکو 
و پاکدامنـی و کوشـش اسـت، پـس کاری کنیدکـه 
مـردم به دین شـما و مسـلکی که داریـد رغبت پیدا 

. کنند

الشیعه،  وسائل  عاملی،  و شیخ حر  )شیخ صدوق،خصال، ص354 
ج16، ص164.(

  در صف اول نماز اهل سنت حاضر شوید!
امام صادق »ع«:

هر که با آنها )اهل سنت( در صف اّول نماز بگذارد، 
گویا با رسول خدا در صف اّول نماز خوانده است. 

ص380؛  ج3،  کافی،  کلینی،  شیخ  ص53؛  الهدایة،  صدوق،  )شیخ 
الفقیه،  یحضره  ال  من  شیخ صدوق،  امالی، ص449؛  شیخ صدوق، 
ج1، ص382؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج8، ص300-299. 
)سند این روایت صحیح و معتبر است. امام خمینی، الخلل فی الصالة، 

ص8. محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن حماد بن عثمان (

  با آنها در مسجد نماز بخوانید
من  به  »ع«  صادق  امام  گوید  می  عمار  بن  اسحاق 
فرمودند: ای اسحاق، آیا با مخالفین در مسجد نماز می 
خوانی، گفتم: آری، امام فرمودند: با آنها نماز بخوان؛ 
زیرا کسی که با آنها در صف اّول نماز بخواند مانند 

کسی است که شمشیرش را در راه خدا آخته است.
)شیخ طوسی، تهذیب، ج3، ص277 و شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج8، ص301 (

  روش برخورد امام حسن مجتبی »ع« با یک اموی
مردی از اهل شام، که تحت تأثیر تبلیغات معاویه قرار 
گرفته بود، به مدینه آمد و با امام حسن مجتبی)ع( 
برخورد کرد و تا آن جا که توانست به آن حضرت 
ناسزا گفت. هنگامی که ساکت شد امام رو به او کرد 
و پس از سالم و تبسم فرمود: »ای پیرمرد! گمان می 
کنم در شهر ما غریبی و در مورد ما به اشتباه افتاده ای. 
هر نیاز و حاجتی که در این جا داری ما برایت برآورده 
می کنیم، از خوراک و پوشاک گرفته تا جا و مکان و 
غیره. تا در این شهر هستی مهمان ما باش«. آن مرد 
وقتی چنین رفتار بزرگوارانه ای از امام مشاهده کرد، با 
شرمندگی گفت: گواهی می دهم که تو شایسته امامتی 
و خدا آگاه است که نمایندگی اش را در کجا قرار دهد. 
تا این ساعت تو و پدرت نزد من از همه مبغوض تر 
بودید و اینک کسی از شما نزد من محبوب تر نیست« 

) بحار االنوار، ج43، ص344 (

بیت  اهل  برای  ناصبی  با  جنگ  از  چیزی  چه    
سخت تر است؟!

عبداالعلی می گوید: شنیدم اباعبداهلل »ع« )امام صادق( 
می گوید: به دوش کشیدن امر ما )شیعه بودن( تنها به 
این نیست که آن را تصدیق بکنی و قبول بکنی. بلکه از 
موارد پذیرفتن امر ما این است که آن را از نااهالن مستور 
بگو خدا  آنها  به  و  برسان  آنها  به  مرا  داری. سالم  نگه 
رحمت کند بنده ای را که محبت مردم )اهل سنت( را به 
خود جلب نماید و با آنچه آنها می دانند و آشنا هستند 
سخن بگوید و در مورد چیزی که قبول ندارند و نمی دانند 
سخن نگوید. و سپس فرمود: به خدا سوگند جنگ ناصبی 
با ما سخت تر از مطالبی که بعضی به ما نسبت می دهند 
و ما راضی نیستیم، نیست. اگر از کسی شنیدید که دارد 
افشاگری می کند، سراغ او بروید و او را از این کار منع 
کنید. اگر پذیرفت و اگر نه او را تحت فشار افرادی که 
حرف شنوی از آنها دارد قرار دهید. چون گاهی شخص 
حاجتی دارد و آن قدر دنبال آن می رود و اصرار می کند تا 
برآورده شود. پس حاجت مرا هم برآورده کنید همانگونه 
که حاجت های خود را برآورده می کنید. بنابراین اگر از 
شما قبول کرد وگرنه سخن وی را زیر پا دفن کنید. نگویید 
که می گوید و می گوید )یعنی سخن وی را تکرار نکنید(. 
چون این به ضرر من و شما تمام می شود. به خدا سوگند 
پذیرفتم  گفتید، می  را من می گویم می  آنچه  اگر شما 
که شما اصحاب من هستید. بنگرید این ابوحنیفه اصحاب 
دارد. این حسن بصری هم اصحاب دارد. و من مردی از 
قریش هستم و فرزند رسول خدا »ص« هستم و کتاب خدا 
را دانستم که در آن بیان هر چیزی هست. شروع خلقت، 
امر آسمان، امر زمین، امر اولین و آخرین و هرآنچه بوده و 
خواهد بود و همه اینها مثل اینکه در برابر چشم من است 

و من به آن نگاه می کنم.
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بـه گـزارش سـایت رسـمی مجمـع جهانـی 
تقریـب مذاهب اسـالمی، در دیـدار حضرت 
جهانـی  مجمـع  دبیـرکل  اراکـی  اهلل  آیـت 
تقریـب مذاهـب اسـالمی بـا حضـرت آیت 
اهلل العظمـی وحیـد خراسـانی کـه روز جمعه 
دوم خـرداد ماه 93 صـورت پذیرفت، مرجع 
عظیـم الشـأن عالم تشـیع ضمن سـخنانی به 
نـکات مهمـی در عرصـه تقریـب مذاهـب 
اشـاره فرمودند که این فرمایشـات از سـوی 
دبیـرکل محتـرم مجمـع تقریـب بـه عنوان 

منشـور تقریـب مطـرح گردید. 
در ابتـدای ایـن دیـدار آیـت اهلل اراکـی پس 
از تشـکر از عنایـت ویـژه حضـرت آیت اهلل 
العظمـی وحیـد بـه ارائـه گزارشـی از برنامه 
اقـدام  تقریـب  مجمـع  فعالیت هـای  و  هـا 
فرمودنـد. سـپس آیـت اهلل العظمـی وحیـد 
دربـاره  ایشـان  نمودنـد.  عرضـه  را  نکاتـی 
جریانـی کـه در حـال سـب و لعـن علنـی به 
مقدسـات اهل سـنت اسـت فرمودنـد: واقعا 
فقاهـت در ایـن گونـه جریانهـا از بیـن رفته، 
ایـن کارها موجـب اراقه دماء محترمه اسـت 
و دسـتور خـود ائمـه بـر خـالف این اسـت. 

سـب و لعـن علنـی جایز نیسـت.
اوالً لعن علنی ممنوع اسـت، واقعاً دسـتورات 
دیـن بـر همیـن امـر تأکیـد دارنـد، ثانیـاً در 
فـی  صلـوا  اسـت:  آمـده  معتبـره  روایـت 
مسـاجدهم، عـالوه بـر ایـن، عیـادت کنیـد 
مرضـای آنهـا را، تشـییع کنیـد جنـازه های 
آنهـا را. در روایـات اسـت: کونـوا لنـا زینـًا 
و ال تکونـوا علینـا شـینا. در ایـن روایـات دو 
مطلـب آمده یکـی نفی و دیگـری اثبات. نفی 
ایـن اسـت که نبایـد با اتبـاع مذاهـب دیگر 
دشـمنی کـرد، نباید به مقدسـات آنها توهین 
نمـود، لعن و سـّب بزرگان آنها جایز نیسـت، 
زیـرا موجـب دور کـردن آنهـا از اهل بیت و 

معـارف آنهـا می شـود. 
در روایـت می فرمایـد: التکونـوا علینا شـیناً، 
ایـن جهـت نفـی قضیـه اسـت، امـا جهـت 
اثبـات این اسـت که فرمـود: کونوا لنـا زیناً و 
فرمودنـد در نمازهـای جماعت آنها شـرکت 
کنیـد، به آنهـا محبت کنیـد، از مرضای آنها 
عیـادت کنیـد، سـخنان و معارف مـا را برای 
آنهـا بیان کنیـد. و عمده این اسـت که برای 

ائمه علیهم 
السالم بهتر از ما 
می فهمیدند که 
فرمودند »دعوا ما 
ینکرون« یعنی با 
کسانی که عقاید 
شما را انکار می 
کنند سر به سر 
نگذارید. ما یه 
این توصیه ها 
عمل نکردیم که 
امروز اهل بیت را 
منحصر در شیعه 
کرده ایم. روزی 
معارف ایشان در 
همه جهان رواج 
داشت.

حجت االسالم و المسلمین دکتر احمد مبلغی     

بین دو مقوله نباید خلط شود. یک وقتی بحث عالقه است. 
او  به مذهب  دارد که دیگری هم  یعنی هرکس دوست 
هم  سنی  و  شوند  شیعه  بقیه  دارد  دوست  شیعه  درآید. 
اما یک وقت بحث پروژه  بقیه سنی شوند.  دوست دارد 
است. یعنی من یک پروژه تعریف می کنم و بر اساس آن 
می روم و افراد را به دام می اندازم که به مذهب خودم 
درآورم. این جزو منطق اهل بیت »ع« نیست. در منطق اهل 
بیت »ع« شیعه شدن »پروسه« است نه »پروژه«. شیعه 

شدن روند طبیعی خود را دارد.
شیعه هم در این بازار بزرگ کاالی فکری خود را عرضه 
را  ما  کالم  محاسن  فرمودند  »ع«  بیت  اهل  خود  کند. 
بازار  در  »ع«  بیت  اهل  های کالم  زیبایی  وقتی  بگویید. 
صورت  به  شدن  شیعه  شود،  عرضه  مختلف  های  کالم 
طبیعی شکل می گیرد. در این صورت نه حساسیتی ایجاد 

می شود و نه اصطکاکی. 

  تبشیر شیعی به ضرر شیعه است 
»تبشیر شیعی« به ضرر شیعه است. ممکن است که 
چند نفر شیعه بشوند، اما اصطکاک و شکاف هایی ایجاد 
می شود که سبب دشمنی شیعه و سنی می شود. در 
این صورت آن روابط و مناسباتی که اسالم می خواهد 
میان امت اسالمی برقرار بشود، به هم می خورد. به 
بکند، وقتی  نفر را شیعه  بتواند چند  فرض که کسی 
فراری می شوند، ضرر  از شیعه  اهل سنت  از  نسلی 

بسیار بزرگتری به تشیع وارد می شود. 
سازی  »سنی  چه  و  تبشیری«  سازی  »شیعی  چه 
تبشیری«، در جامعه ای که می خواهد وحدت داشته 
باشد و حساسیت بین شیعه و سنی ایجاد نشود و همه 
به هم عشق بورزند و برادر یکدیگر باشند، باعث ایجاد 

رخنه در جامعه اسالمی می شود. 

  در امت رخنه ایجاد نکنید
»شیعه سازی« و »سنی سازی« چند مولفه دارد. یک 
اینکه مذهب گمراه خود  اینکه تو گمراه هستی! دوم 
را رها کن و به سمت من بیا. مخاطبی که شما اینگونه 

با او سخن می گویید، کسی است که به معتقدات و 
مقدسات خودش عشق می ورزد و وقتی شما اینگونه با 

او سخن می گویید از شما دل چرکین می شود.
دل چرکینی های مذهبی طوری نیست که در دل بماند 
و به ظاهر می آید و بازتاب اجتماعی پیدا می کند. این 
ترس به وجود می آید که آمده اند مذهب ما را از 
ما بگیرند! اینجاست که علمای آنها احساس خطر می 
کنند و به میدان می آیند. آن وقت آن تحابب و عالقه 
از بین می رود و در امت واحد اسالمی  ارتباطات  و 
رخنه ایجاد می شود. و خدا نکند که رخنه ایجاد شود! 
رخنه ام الفساد است. وقتی رخنه ایجاد شد دشمن می 
آید و نفوذ پیدا می کند. بدخواهان نفوذ پیدا می کنند. 

راه بر افراطی گری و تکفیر باز می شود.
محاسن کالم  بودیم  مامور  که  ما  چنین شرایطی  در 
اهل بیت »ع« را بگوییم، این بزرگواران را در زندان 
و محاصره خودمان قرار می دهیم. دیگر ارتباطی وجود 
ندارد که بخواهیم گفتمان اهل بیت »ع« را ترویج کنیم.

  چرا به توصیه های اهل بیت »ع« عمل نمی کنیم؟
ما باید منطق اهل بیت »ع« را دنبال کنیم. مگر اهل 
بیت »ع« نفرمودند از ما پیشی نگیرید؟ در بین این 
این  که  میشود  پیدا  کجا  بیت،  اهل  از  روایت  همه 

بزرگواران یک نفر ُسنی را شیعه کرده باشند!؟
ما  »دعوا  فرمودند:  که  فهمیدند  می  ما  از  بهتر  ائمه 
ینکرون« یعنی رها کنید کسانی را که عقاید شما را 
انکار می کنند. سر به سر آنها نگذارید. ما به این توصیه 
ها عمل نکردیم که امروز اهل بیت »ع« فقط شیعی 
تمام  بیت »ع« در  اهل  اند. یک روزی معارف  شده 

جهان اسالم رواج داشت.
ائمه فرمودند که »دعوا ما ینکرون«، آن وقت ما اتفاقا 
سر به سر ماینکرون آنها می گذاریم! فرمودند علوم 
ما را نشر بدهید، ما می گردیم بدی های طرف مقابل 
را پیدا کنیم و نشر بدهیم! فرمودند محاسن کالم را 

بگویید، ما زشتی های طرف مقابل را می گوییم!
اهل بیت »ع« می فرمودند بعضی از علوم ما جزو اسرار 
ماست و نباید مانند نقل و نبات در جامعه آن ها را نشر 
داد. اسرار را حتی به بعضی از شیعیان نمی شود گفت، 
دیدگان  جلوی  در  ها  ماهواره  در  اینکه  به  رسد  چه 

دیگران آنها را بیان کنیم.

چرا به توصیه های اهل بیت »ع« 
عمـــل نمـــی کنـیم!؟

 اهل بیت »ع«
 ما را به محبت
توصیه کرده    اند

متن کامل سخنان آیت اهلل العظمی وحید 
خراسانی در دیدار با آیت اهلل اراکی
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اتحادیه بین المللی امت واحده

ترویـج معـارف اهل بیـت )ع( راه را ما بلد نیسـتیم، 
راه عبـارت اسـت از راه اثباتی.

مثـاًل نهـج البالغـه غوغـا اسـت، اگـر فهمیده شـود 
و خـوب تبییـن شـود، و فقـه شـیعه مثـل مکاسـب 
و جواهـر در تمـام کتـب عامـه آیـا نظیـرش وجـود 
دارد؟! اگـر این هـا ترویـج شـود خـود اهـل سـنت 
المحالـه فطـرت دارنـد و آن فطرت معقول نیسـت 

حقیقـت را انـکار کنـد.
خالصـه جهـات اثباتـی را بایـد تقویت کـرد. قدمای 
اصحـاب مـا چـه بودند، عالمـه حلـی را نـگاه کنید، 
حـاالت شـان را کتـب شـان را مناظـرات شـان را 
ببینیـد، و دیگـران. خالصـه راه، راه اعتدال اسـت در 

مسـئله. این 
ایـن بُعـدی که اآلن سـعودی پیـدا کـرده در ترویج 
وهابیـت و تکفیری هـا، ایـن تکفیری هـا بـا آن وضـع 
شـان موجـب دور کـردن مردم از اسـالم و دین خدا 
هسـتند، این هـا را بایـد بفهمنـد. دیـن اسـالم دیـن 
رحمـت اسـت، رسـول اسـالم »ص« رسـول رحمت 
اسـت. آن هـا دیدنـد رحمت این دیـن را. ایـن دین، 
و آن رفتـار پیغمبـر و امیرالمؤمنیـن جایی بـرای این 
حرکت هـای تکفیـری و ایـن تنـدی  هـا باقـی نمـی 

گذارد. 
نـص روایت اسـت کـه امیرالمؤمنین دیدنـد در بازار 
پیرمـردی گدایـی می کنـد، فرمودنـد او کیسـت، به 
ایشـان گفتند پیرمردی مسـیحی اسـت. بعـد نگران 
شـدند کـه در مملکتـی کـه مـن حکومـت می کنـم 
چطـور گـدا پیدا شـده! و فرمـود: اسـتعملتموه شـابًا 

و ترکتموه شـیخا! 
همانجا دسـتور دادند از بیت المال برای آن مسـیحی 
گـدا شـهریه قـرار بدهنـد. و آن کالم، حضرت وقتی 
فهمیدنـد خلخـال از پـای دختـر یهـودی کشـیدند 

آرزوی مـرگ می کـرد!
انگلیسـی ها دیدنـد کـه رحمـت اسـالم و آن اخالق 
و رفتـار پیامبـر و ائمـه اسـالم مـردم را بـه اسـالم 
را  عبدالوهـاب  ابـن  محمـد  ایـن  می کنـد،  جـذب 
سـاختند و پرداختند. وقتی اسـالم را بـه آن گونه  ای 
کـه وهابیـون و تکفیری هـا نشـان می دهند کـه همه  
اش قتـل و دشـمنی و کینـه و عـداوت اسـت و وقتی 

آن سـربریدن ها و قسـاوت ها و آدم کشـی  هـا را بـه 
نـام اسـالم نشـان می دهند دیگـر جایی بـرای قرآن 

و پیغمبـر و امیرالمؤمنیـن نمی گـذارد!
از آن طـرف در مقابـل قـرآن، انجیـل را ایـن چنین 
مطـرح کردنـد کـه می گویـد اگـر یک طرف سـیلی 
زدنـد آن طـرف دیگـر را هـم نگـه دار! این گونـه 
مـردم را نسـبت بـه اسـالم بدبیـن می کننـد. بالیی 
اسـت ایـن وهابیـت کـه مصنوع انگلیسـی ها اسـت. 
رحمـت خود پیامبر اکـرم، عنایات او نسـبت به غیر 
واقعـاً بهت انگیز اسـت. سـنگش می زدند، خاکسـتر 
روی سـر مبـارک حضـرت می ریختنـد. بـه جـای 
نفریـن دعـای شـان می کـرد: اللهـم اهـد قومـی، در 
حقشـان دعـا می کردنـد و هدایـت بـرای آنها طلب 
می کردنـد. و آنهـا را منتسـب می فرمود بـه خودش، 
کـه این هـا قوم مـن  اند و بعـد هم برایشـان عذر می 

 آورد کـه فإنهـم ال یعلمون. این غوغاسـت!
وقتـی هم مکـه را فتـح کردند، بـا آن همـه مصائبی 
کـه کشـیده بودنـد و شـعب ابـی طالـب چشـیده 
بودنـد، تـا وارد شـدند همـه می لرزیدند نـگاه کردند 
و فرمودنـد: ال تثریـب علیکـم الیـوم، اذهبـوا فأنتـم 

لطلقاء.  ا
خـدا می فرماید: و ما أرسـلناک إال رحمـة للعالمین- 
و ایـن دین، دیِن رحمت اسـت و ایـن پیغمبر، پیغمبر 
رحمـت اسـت. اگـر مـا بـه قـرآن عمـل می کردیم 

وضع مسـلمین امروز اینچنیـن نبود. 
خـدا موسـی را می فرسـتد و نُـه آیـه بـه او می دهد، 
آن طرف کیسـت؟ فرعـون. بیان چیسـت؟ فقوال له 
قـوالً لّینـاً. ایـن راه، راِه ایـن دین  اسـت. آن وقت ما 

بـا درشـتی می خواهیم وارد شـویم !؟
ایـن خـالف قـرآن اسـت. قـرآن مـی گویـد و قولوا 
للّنـاس حسـنا. دینی کـه می فرماید للناس حسـناً آن 

وقت للمسـلم سـوءا؟؟ 
و  رفتارهـا  ایـن  نمانـده،  فقهـی  متأسـفانه  خالصـه 
و  خـدا  رسـول  رفتـار  و  قـرآن  خـالف  فتواهـای 
اهل بیت او نشـانه فقدان فقاهت اسـت. امیرالمؤمنین 
ِریـُق  الطَّ َو  ٌة  َمَضلَـّ الّشـَماُل  َو  الْیَِمیـُن  می فرماینـد: 

ة.  الُْوْسـَطی ِهـَی الَْجـادَّ
خداونـد در قـرآن مـی فرماید: وال یجرمّنکم شـنئان 

قـوٍم علـی أاّل تعدلوا، اعدلـوا هو أقـرب للتقوی. 
اسـتفتائی از ما شـد، کـه این ها می گویند شـیعه کافر 
اسـت، و خون شـیعه را حـالل می دانند، بایـد با آنها 
چـه کنیـم؟ در پاسـخ گفتیم، کسـی که شـهادتین را 
بگویـد، نفـس تلفـظ بـه ایـن دو کلمـه، هـم موجب 
حفـظ خـون و هـم حفظ مـال اسـت. ایـن وظیفه هر 
مسـلمانی اسـت که اگـر یک وجب به مملکت سـنی 
 هـا در دنیـا تعدی بشـود از سـوی کفـار، وظیفه همه 
شـیعه در قـم اسـت کـه بایـد دفـاع کند و نگـذارد 
آن نقطـه مـورد حملـه کفـار واقـع شـود. بایـد بـا 
آنهـا چنیـن بـود اگرچه با شـما چنـان می کننـد. وال 
یجرمنکـم شـنئان قـوٍم علـی أاّل تعدلـوا، أعدلـوا هو 
أقـرب للتقـوی.  علمـای عامـه خیلی تقدیر نوشـتند 
و ایـن سـندی شـد. اوالً عمـده جهـت اثباتی اسـت، 
امـا ایـن موجب نمی شـود معـارف مذهـب را کتمان 
کنیـم، از آن طـرف معـارف مذهـب بایـد عرضـه 
شـود: رسـاله حقـوق امـام زیـن العابدیـن )ع( نامـه 
امیرالمؤمنیـن بـه مالـک اشـتر، خطبـه حضـرت در 
تقـوا، همچنیـن آن وصّیت بسـیار مهم حضـرت امام 
موسـی کاظـم بـه هشـام درباره جایـگاه عقـل، این ها 
بایـد بـه وسـیله شـماها منتشـر شـود البتـه بـدون 
تعصـب و تحّکـم. باآلخـره عقل هسـت، فطـرت هم 
هسـت و ایـن قـوت معارف قطعـاً تأثیر گذار اسـت.

خالصـه بایـد کلمات أئمه رواج داده شـود، و این کار 
هـم از "شـما" بر می آیـد، هدف هم همین اسـت، آن 
معـارف حقـه امیرالمؤمنین انسـان را منقلب می کند. 
این هـا را نبایـد پشـت ابـر پنهـان گذاشـت، از آن 
طـرف آن اعمـال بـال اشـکال از محرمـات قطعـی 
شـرعی اسـت. عالوه بـر آن انجام کاری کـه احتمال 
بدهیـم خـون شـیعه  ای را کـه در مکانـی در اقلیـت 
زندگـی می کنـد بـه خطـر مـی  انـدازد، از محرمات 
قطعـی اسـت و تمـام اعمـال را به باد می دهـد. اصل 
در احتیـاط در دماء اسـت، نـه احتیـاط اصولی، بلکه 

احتیـاط فقهـی کـه بینهما بُعد المشـرقین. 
انشـاءاهلل ایـن راه طـی شـود که هـم معارف شـیعه 
منتشـر شـود از طریـق متـون اخـالق، و هـم فقـه 
فقهـای مذهـب مقایسـه شـوند با فقـه فقهـای عامه 

کـه بهـت انگیز اسـت.

انجام کاری که 
احتمال دهیم 

خون شیعه ای را 
در مکانی که در 

اقلیت زندگی می 
کنند به خطر می 

اندازد از محرمات 
قطعی است و تمام 
اعمال ما را به باد 

می دهد. اصل 
در احتیاط در دماء 

است.
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دو نفر از اعضای 
داعش در این فیلم 
صحبت می کنند یکی 
اهل بحرین است 
و دیگری اروپا. 
جالب اینکه هر دو 
هم علیه آمریکا و 
طواغیت زمان سخن 
می گویند حال آنکه 
در ذهن ما اولویت 
درگیری با تشیع از 
ایشان وجود دارد!

 چهار جریان در جهان اهل سنت 
بـرای ایـن مهـم ناچاریـم مقدمـه ای کوتـاه را بیـان 
داریـم. جریانـات اهـل سـنت را مـی توان بـه چهار 

گـروه تقسـیم نمود: 
1. جریـان صوفـی مسـلک: کـه اقـال نیمـی از اهـل 
سـنت جهـان را شـامل مـی شـود. ایـن جریـان بـه 
شـدت بـه شـیعه نزدیـک اسـت و محافـل مفصلی 
را بـرای مـدح اهـل بیت علیهم السـالم برگـزار می 
کنـد و نوعـا بـه زیـارت و توسـل نیـز پایبند اسـت. 
چـون  جریاناتـی  کـه  معتـدل:  سـلفی  جریـان   .2
اخـوان المسـلمین و دیوبندیـه از جملـه آن اسـت. 
ایـن جریانـات مخالـف تکفیـر هسـتند و همچنیـن 
اهـل تقلیـد و اجتهـاد، اهـل کالم و عقلگرایـی و نیز 
نوعـی تصـوف و باطـن گرایـی می باشـند. بـزرگان 
ایـن جریانـات کتـب زیـادی علیـه وهابیت نوشـته 
انـد و در عیـن اینکـه اشـتراکاتی را نیـز بـا وهابیت 
دارا هسـتند بـا شـیعیان احسـاس قرابـت بیشـتری 

کنند. مـی 
3. جریـان سـلفی تکفیـری: کـه وهابیـت و لشـگر 
جنگوی پاکسـتان نمونه بارز آن هسـتند. اینها شـیعه 

را کافـر و جائـز و بلکـه واجـب القتـل مـی دانند. 
4. جریـان سـلفی جهادی : که بدوا سـایر مسـلمانان 
را تکفیـر نمـی کند بلکه متاثر از اندیشـه سـیدقطب، 
آمریـکا و هـم پیمانـان آن را کـه موجـد جاهلیـت 
مـدرن هسـتند، کافر می دانـد که باید بـا آنها جهاد 
کـرد. القاعـده نمونه بـارز این جریان اسـت.  بعبارتی 
اینهـا امـروز آمریـکا را عین نجاسـت و هر کـه با او 

همـراه بشـود را متنجس مـی دانند.
بـا این توضیـح مختصر وارد بررسـی قطعاتـی از این 

فیلـم تبلیغاتی می شـویم. 

 داعش القاعده تحریف شده است 
دو نفـر از اعضـای داعـش در ایـن فیلـم صحبت می 
کننـد. یکی شـان اهـل بحرین اسـت و دیگـری اهل 
اروپـا. جالب اینجاسـت که هـر دوی اینها بر ضدیت 
بـا آمریکا و طواغیت دسـت نشـانده آنهـا تاکید می 
کننـد حال آنکه غلط مشـهور دربـاره داعش، اولویت 
ضدیت با تشـیع در آنهاسـت. همین نکته نشـان می 
دهـد کـه داعـش جزئـی از جریـان چهارم اسـت نه 
جریـان سـوم. بـه عبارتـی مسـامحتا می شـود گفت 

کـه داعش، القاعـده عـراق و النصره، القاعده سـوریه 
است! 

لـذا اینکـه مرزهـای سـایس پیکـو – قرارداد تقسـیم 
امپراطوری عثمانی میان انگلیس فرانسـه و روسـیه- 
را بصـورت نمادیـن خـراب مـی کننـد یا پاسـپورت 
هـای خـود را آتـش مـی زننـد یـک امـر اعتقـادی 

ست.  ا
نکتـه دیگـر آنکـه سـلفی بحرینـی در منظـر عمـوم 
مـا، نمـاد فـردی افراطی اسـت کـه همـراه حکومت 
بحریـن و ضـد شـیعیان اسـت حـال آنکه مـی بینیم 
ایـن بحرینـی حـکام خـود را چنین خطاب مـی کند: 
»طواغیـت آل خلیفـة، حـکام البحریـن، اذنـاب آل 
سـلول و کالب آمریـکا المطیعـة« یعنـی »طاغـوت 
هـای آل خلیفـه، حـکام بحریـن، همان ها کـه دنباله 
آل سـعود – کـه بخاطـر یهودی دانسـتن شـان آنها 
را آل سـلول مـی نامد – و سـگ های مطیـع آمریکا 

 » هستند
راسـتی اگـر ایـن بحرینی از دسـته سـوم بـود چنین 
تعابیـری را دربـاره آل خلیفـه و آل سـعود بـه کار 

بـرد؟  می 

 بهانه ای برای بررسی ماهیت گروه داعش
یکـی از مسـتندهای تبلیغـی کـه گروهـک داعـش دربـاره خود منتشـر نمـوده، فیلمی با عنـوان »صلیـل الصوارم« اسـت. این فیلـم مملو از کشـتار و خونریزی غیرانسـانی اسـت 
کـه آن بخـش از فیلـم محـل تامـل مـا نیسـت بلکه مـی خواهیم به بهانـه قطعاتی دیگـر از این مسـتند، تحلیلی بـر ماهیت ایـن گروه کـه در این ماهها سـر و صدای زیـادی راه 

انداخته اسـت، داشـته باشیم. 
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سوال اینجاست 
که پس چرا داعش 

شیعه کشی می کند؟ 
پاسخ دقیق تفصیلی 

است ولی اجماال 
اینکه از زمان روی 
کار امدن شیعه در 

عراق این تئوری 
که شیعه با آمریکا 

بست تا روی کار 
بیاید تقویت شد 

و شیعه به لیست 
کسانی اضافه شد 

که همدست شیطان 
بزرگ هستند!  پس چرا داعش شیعه کشی می کند؟ 

سـوال اینجاسـت کـه پس چـرا داعش اینک شـیعه 
کشـی نیـز مـی کنـد؟ پاسـخ دقیـق تفصیلـی اسـت 
ولـی اجمـاال اینکـه از زمـان روی کار آمـدن شـیعه 
در عـراق، ایـن تئـوری که شـیعه با آمریکا بسـت تا 
روی کار بیایـد تقویـت شـد. از همیـن رو به لیسـت 
کسـانی اضافه شـد که همدسـتی با آمریـکا می کند 
و بایـد او را کشـت. بـا وقوع مسـاله سـوریه و تقریر 
طائفـی از ایـن پدیـده نیـز جریـان جنـگ مذهبـی 
تقویـت شـد و برخـی جریانـات کـه از نظـر فکـری 
وابسـته بـه القاعـده بودنـد را بـه ایـن نتیجه رسـاند 
کـه شـیعه همدسـت یهود اسـت! چـون ایـران نماد 
قـدرت شـیعه در جهـان اسـت نیز همه این مسـائل 

بـه پـای ایـران نیز نوشـته می شـود.
اینـک دهها مقالـه و مطلب درباره اینکه اصل شـیعه 
یهودی اسـت و برای اختاف در اسـام ایجاد شـده 
اسـت نوشـته مـی شـود. همچنیـن ایـران را صفوی 
مجوسـی مـی نامند تا خاطـره درگیری هـای عثمانی 
صفـوی را زنـده کننـد! از ایـن بدتـر کـه مقاالتـی با 
عنـوان »الشـیطان االکبـر أصبـح االخ االکبـر« یعنی 
»شـیطان بـزرگ تبدیل شـد به بـرادر بـزرگ!« می 
نویسـند تـا تئـوری مذکـور را دربـاره ایـران که پدر 

شـیعه محسـوب می شـود نیز اثبـات کنند!
فعلـی  رهبـر  الظواهـری  ایمـن  پیـش  چنـدی 
سـازمان جهانـی القاعـده بیانیـه ای داد خطـاب 
بـه النصـره و داعـش و از آنهـا خواسـت شـیعه 
کشـی نکننـد که با پاسـخ تنـد آنها مواجه شـد. 

علـت ایـن مسـاله تقویـت همیـن تئوری اسـت 
لـذا اینک شـیعه نیـز یـاور آمریکاسـت و جهاد 

واجب! او  بـا 

 ریشه انحراف در القاعده 
القاعـده کـه از مجموعـه عـرب -افغانهـای جهادگر 
در مقابـل شـوروی سـابق ایجـاد شـده بـود از همان 
بـدو امـر وابسـتگی نظامـی بـه آمریـکا داشـت لـذا 
ایـن سـاختار  بـه  ورود جاسـوس هـای آمریکایـی 
میسـور گردیـد. بـا ایـن همـه برخـی افـراد محوری 
که روحیات ضدآمریکایی و ضداسـرائیلی داشـتند از 
جملـه فردی فلسـطینی بنام عبـداهلل عزام نیـز ترور 
شـدند تـا پـس از پایـان جنـگ بـا شـوروی، سـالح 

اینهـا بـه سـمت اسـرائیل نرود! 
امـا نقطـه عطـف انحـراف مربوط بـه آن زمـان بود 
کـه آمریکایـی ها پـس از حملـه به برج هـای دوقلو 
بـه بهانـه مبـارزه بـا تروریزم به عـراق و افغانسـتان 
حملـه کردنـد. بـن الدن خـوف آنـرا داشـت کـه 
سـازمان جهانـی القاعـده کـه اینـک در بسـیاری از 
کشـورها نیرو داشـت با کشـته شـدن او از هم بپاشد 
لـذا سیاسـت اسـتقالل نسـبی منطقـه ای را اعـالم 
کردنـد کـه افـراد آنهـا بتوانند در کشـور یـا منطقه 

خودشـان آزادانـه تـر عمـل کنند.
 در ایـن بـازه، نفـوذ بیشـتر سـرویس هـا بـه ایـن 
سـاختار و اسـتقالل نسـبی آنهـا برخـی از آنهـا را از 
کنتـرل خـارج سـاخت. در عـراق جریـان ابومصعب 
الزرقـاوی اسـامی مختلفی یافت تا به دولت اسـالمی 
عـراق رسـید و پـس از بحـران سـوریه اسـم داعش 
بـه خـود گرفـت. جالـب اینجاسـت کـه البغـدادی 
به نشـانه سـیادت دسـتار سـیاه بر سـر مـی بندد و 

یارانـش او را الحسـینی القرشـی مـی داننـد.

 چرا داعش با اسرائیل نمی جنگد؟ 
ممکـن اسـت سـوال شـود اگـر اینهـا واقعـا جریـان 
چهارم هسـتند چرا بـا اروپا یا اسـرائیل نمی جنگند؟ 
چنانچـه توضیـح دادیـم بدنـه داعـش بـا ایـن تفکر 
مـی جنگد لذاسـت که مـی بینیـم به کردسـتان نیز 
یـورش مـی برنـد کـه آمریـکا مجبـور می شـود به 
آنهـا حملـه نمایـد ولی سـرویس های جاسوسـی در 
میـان آنها نفـوذ کرده انـد و اجازه حمله به اسـرائیل 

را نمـی دهند.
نکتـه دیگـر آنکـه برخـی از ایـن جریانـات بتدریـج 
قلـب ماهیـت شـده و در حقیقـت بـه دسـته فکری 
سـوم گرایـش یافته انـد و اینـک اولویت خـود را نه 
آمریـکا کـه شـیعه مـی داننـد. از آن بدتـر که حتی 
جریانـات انحرافـی حـزب بعث عـراق نیـز در میان 

آنهـا نفـوذ نمـوده اند!
عـدم وجـود حرف شـنوی از رهبری القاعـده نیز این 
جریـان را از کنتـرل خـارج کـرده تـا جایـی کـه می 
تـوان گفت: »داعـش در هیچ چهارچوبـی نمی گنجد 
و بـد اینکـه از نفـوذ همـه سـرویس های جاسوسـی 

است!« گشـته  متاثر 

 چرا داعش پیشرفت جغرافیایی دارد؟ 
از دیگـر سـواالتی که مطرح می شـود آن اسـت که 
اگـر اکثریـت اهل سـنت مخالـف این جریان اسـت 
چـرا بـا اینهـا مقابلـه نمـی کنـد و چـرا ایـن جریان 

چنیـن رشـد کرده اسـت؟ 
در همیـن فیلم بخشـی وجـود دارد بعنـوان »مجلس 
االنبـار عـراق  اهـل سـنت  االسـتتابه« کـه در آن 
را وادار بـه توبـه مـی کننـد! قطعـا اهـل سـنت از 
اعمـال وحشـیانه ایـن جریان متنفر اسـت ولـی نکته 
اینجاسـت کـه بخاطر شـیعه هراسـی، ایران هراسـی 
و بشـار و مالکـی هراسـی کـه در سـوریه و عـراق 
صـورت گرفـت و البته برخی اشـتباهات سیاسـیون، 
بخشـی از بدنه اهل سـنت کـه با اینها مـی جنگید – 
مثـل جریـان صحـوات- دیگر بـا اینها مبـارزه جدی 
نمـی کنـد و برخـی نیز آنـان را تنهـا منتقمـان ظلم 

هـای رفتـه بـر خـود مـی پندارنـد! از همیـن رو اگر 
بـرای یـاری آنان نیـرو نمی  فرسـتند اقـال در مقابل 
آنهـا سـکوت مـی کننـد. البته رفتـه رفته کـه حجم 
جنایـات اینهـا افزایـش یافته مـوج اعتراضـات اهل 
سـنت در عـراق و سـایر کشـورها نیز افزایـش یافته 

ست.  ا

 داعش خیلی هم احمق نیست 
مهـم آن اسـت کـه بدانیـم داعـش آنقـدر هـم که 
تصـور مـی کنیـم احمق نیسـت یعنی سـعی می کند 
عـوام فریبـی هایـی را برای جلـب نظر عامه داشـته 
باشـد. مثـال تاکسـی رایـگان می گـذارد یـا خدمات 
اجتماعـی را افزایش مـی دهد که البته ایـن اقدامات 

صرفـا بر بدنـه عـوام تاثیر می گـذارد.
از سـوی دیگر سـعی می کنـد از حساسـیت مذهبی 
اهل سـنت اسـتفاده کند. مثـال در این فیلـم که چند 
دسـته افـراد کشـته مـی شـوند وقتـی به شـیعه می 
رسـد و وحشـیانه او را زیـر رگبـار مـی گیـرد مـی 
گویـد: »هـوالء الذیـن یتطاولـون علـی نسـاء النبی« 
یعنـی »اینها همـان هایی هسـتند که به زنـان پیامبر 
تهمـت نـاروا زدنـد« تـا بـا ایـن حـرف سـعی کنـد 
حـس مذهبـی مخاطـب خـود را تحریـک نمـوده و 

عمـل شـنیع خـود را توجیـه نماید! 
اسـتفاده از ابزارهای رسـانه ای و اینترنتی نیز نشـان 
از وجـود نوعـی تدبیـر و مدیریـت پشـت صحنه در 

این جریـان دارد.

 بدنه داعش خوارج اند و بهانه اسالم هراسی 
نکتـه پایانـی کـه بـه بهانـه بررسـی ایـن فیلـم باید 
گفـت ایـن اسـت کـه شـاید بتـوان بیـن داعـش و 
خوارج بیشـترین شـباهت را یافـت. امیرمؤمنان علی 
علیـه السـالم چـون از حماقـت آنـان آگاه بـود بـه 
اردوگاه آنـان رفـت و بـا آنان به محاجـه پرداخت و 
هفـت هـزار نفـر از آنان را هدایت بخشـید و سـپس 
بـا چهـار هزار نفـر باقیمانده کـه جنایاتـی هولناک را 
هـم علیه مردم مرتکب شـده بودند جنگیـد و آنها را 
کشـت. براسـتی باید سـعی کـرد تا بدنه ایـن جریان 
را از حماقـت و جهـل نجـات داد و اقـال از گرایـش 
اهـل سـنت نـاآگاه به ایـن جریـان جلوگیـری کرد، 

هـر چند حکـم مابقـی معلوم اسـت. 
و نهایتـا اینکـه ایـن جریـان امروز بـه ابزاری بسـیار 
اسـت.  بـدل شـده  هراسـی«  »اسـالم  بـرای  قـوی 
جنایـات اینهـا بیشـترین ضریـب را در رسـانه های 
غربـی مـی گیرنـد و متاسـفانه اثـرات سـوئی را بـر 

چهـره اسـالم داشـته اند. 

 با داعش چه کنیم؟
چنانچـه رهبـر انقـالب بـر این راهبـرد تاکیـد دارند 
تنهـا راه مقابلـه بـا ایـن جریانـات، وحـدت شـیعه و 

سـنی در قالـب حقیقـی و نـه صـوری آن اسـت. 
توجـه بـه اهـل سـنت واقعـی و جلوگیـری از ایجـاد 
حـس تبعیض یـا تحقیر در آنها و مقابلـه با افراطیون 
هتـاک شـیعه راهبردهایـی اسـت کـه مـی توانـد 
شـیعیان را در جلوگیـری از افتـادن برخـی از بدنـه 
اهـل سـنت بـه دام افراطیون کمـک نمایـد و جهان 
اسـالم را از نقشـه خبیثانـه ای کـه دشـمنان طراحی 

نمـوده انـد رهایی بخشـد.
اگـر بدنـه اهـل سـنت در مقابـل داعـش بایسـتد 
نمی توانـد گسـتره ای بـه ایـن وسـعت را در سـوریه 
و عـراق در بلندمـدت در اختیـار بگیـرد. کاسـتن از 
نارضایتـی هـای اجتماعـی و اثبـات عملـی بـرادری 
و مـودت اسـالمی بـه اهـل سـنت مـی توانـد زمینه 
اجتماعـی حضـور اجتماعـی داعش را حـذف کرده و 
جریانـات مسـلحی را برای مقابله با آنان مهیا سـازد.

تاکیـد بـر ماهیـت ضدآمریکایـی انقالب اسـالمی و 
مبارزه با شـیطان بـزرگ نیز از دیگر اقداماتی اسـت 
کـه باید همـواره مدنظر ما باشـد تا شمشـیر تیز این 

جریـان را به سـمت ما نیـاورد.
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زمانی که دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان 
بودم؛ همیشه احساس میکردم این دغدغه رهبری 
برخی  مثل  ندارد.  هیچ کس  را  وحدت  برای 
تولید  عدالت،  مثال  نبود  ایشان  دیگر  دغدغه های 
علم، آزاداندیشی باالخره طرفدارهایی داشت ولی 
این قضیه خیلی مهجور بود. نشد سراغ یک عالم 
قضیه  بشنویم.  او  از  را  رهبری  حرفهای  و  برویم 
وحدت انگار خط قرمزی بود که نباید به رهبری 
اقتدا کرد! از قضا البته این طرف و آن طرف دو سه 
نفری را یافتیم که حرف های رهبری را می گفتند 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  مثال  داشتند  قبول  و 
عصر  نماز  قضایای  در  که  بلوچستان  و  سیستان 
دانشگاه هم راهنما و مشاور خوبی برای ما بودند. 

خدا حفظشان کند.

 نهاد رهبری در قضیه وحدت فعالیتی نمی کرد
اوضاع در قضیه وحدت خیلی نابه سامان بود. نهاد 
نمی کرد.  فعالیتی  هیچ  عمال  دانشگاه  در  رهبری 
دانشگاه  طرف  از  که  مبلغینی  حتی  هست  یادم 
هماهنگ  خودشان  می آمدند  مذاهب  تقریب 
حضور  انگیزه  اساسا  که  فهمیدم  بعدها  نبودند. 
و  تبلیغ  قول خودشان  به  استان،  این  در  مبلغین 
دفاع از حریم شیعه و والیت است. اغلب هم از 
شاگردان آیت اهلل سیدان مشهد و آیت اهلل وحید 
خراسانی قم بودند که بیشتر به روستاها می رفتند. 
مبلغین دانشگاه را نهاد رهبری در دانشگاه ها می 
فرستاد که خیلی متعادل تر بودند؛ اغلب شان واقعا 
اگر برای وحدت کاری نمی کردند علیه وحدت نیز 

آتشی به پا نمی کردند.
البته روحانیون مستقر هم داشتیم که خودشان را 
راحت  از شرایط  بودند.  کرده  اسالم  تبلیغ  وقف 
قم و تهران و مشهد و… دل کنده بودند و آمده 
روحانیون  حضور  خأل  و  دین؛  تبلیغ  برای  بودند 
فاضل در استان را تا حدود زیادی پر کرده بودند. 
این در حالی بود که در قم طلبه فاضل سیستانی 
بسیار داشتیم و داریم.ما به اهل سنت مثل برادران 
واقعی مان نگاه می کردیم و هیچ حساسیتی نداشتیم، 
رابطه مان با آن ها خوب بود. در مسجد نماز ظهر 
و مغربشان را زودتر از ما می خواندند و می رفتند. 
ما هم که چون در مسجد بودیم می دیدیم شان و 
سالم و علیک داشتیم. چند نفر بودیم که اصرار 
به  ربطی  بخوانیم.  جدا  را  عصرمان  نماز  داشتیم 
از  پیش  نداشت،  هم  زاهدان  در  شدن  دانشجو 
آن هم این گونه بودیم. این قضیه خیلی به چشم 
می کردند  گالیه  و  می آمد  مسجد  نمازگزارهای 
که چرا از جماعت جدا می شوید، ثواب جماعت 
نبود؛  بدهکار  گوشمان  ما  ولی  و…  است  بیشتر 
بخوانید.  باید جدا  اشتباه می کنید!  می گفتیم شما 
گاهی هم به شوخی می گفتند شما اهل سنت اید. ما 
هم می گفتیم اهل سنت واقعی شیعیانند! خالصه 

کل کل داشتیم.

 حادثه تاسوکی و بدبین شدن شیعیان و اهل 
سنت به یکدیگر

افتاد؛  اتفاق  تاسوکی  واقعه  تا  گذشت  و  گذشت 
البته قبلش هم قصه هایی دارد که فعال می گذریم 
شب های  که  سنت  اهل  تراویح  نماز  سر  مثال 
مسجد  بچه های  بعضی  می خواندند،  رمضان  ماه 
مثال  که  دربیاورند  بازی  می خواستند  هیات  و 
یک جوری از مسجد بروند و در خوابگاه بخوانند؛ 
انداختند که  آمدند یک جلسه ای در مسجد راه 
زمانش با زمان نماز تراویح یکی بشود و به این 
بهانه از برگزاری اش جلوگیری کنند که بچه های 
ما برخورد کردند و نگذاشتیم، به جز یک شب که 

خواندند  را  نمارشان  مسجد  بیرون  خدا  بندگان 
اهلل  دانم  نمی  بود  نمایی  مظلوم  برای  -شاید هم 
تاسوکی،  حادثه  از  بعد  گذشت.  خالصه  اعلم- 
غیظ  یک  بود.  شده  بد  خیلی  خیلی  شهر  فضای 
دیده  شیعیان  و  اهل سنت  بین  بدبینی خاص  و 
چون  سنت،  اهل  به  شیعیان  از  می شد. خصوصا 
بعدش  و  بودند  کشته  را  شیعه  چندین  باالخره 
را  جنایاتش  فیلم  راحت  ریگی  عبدالمالک  هم 
مردم  همه  و  بود  کرده  پخش  سی دی  قالب  در 
دیده بودند. این همه که گفتم واقعا واقعیت دارد. 
همه دیده بودند. بماند که دستگاه های فرهنگی و 
صداوسیمای استان هیچ کاری در مقابل نکردند و 
تنها نظاره کردند. بندگان خدا واقعاْ محروم بودند!

که  بودند  داده  هشدار  رهبری  دیگر،  طرف  از 
ببینید کار اصال طوری طراحی شده است که بین 
مسلمین اختالف بیاندازند، ما هم دغدغه داشتیم 
که کاری بکنیم. همین نماز عصرهای فرادایی که 
برای  ذهنمان  در  جرقه ای  شد  می خواندیم  جدا 
این که برای تحکیم وحدت برویم و به جماعت 
با اهل سنت بخوانیم. ایده در ذهن ما ساده بود 
چون  است.  متهورانه  خیلی  که  نمی دانستیم  ولی 
رفقا  با  را  ایده  ایم!  گذاشته  پا  قرمز  خط  روی 
تا  دو  یک  به جز  پسندیدند  اکثرا  کردیم،  مطرح 
رفقای سیستانی جمع که ان قلت داشتند و ما هم 
توجیهشان کردیم که شما چون بزرگ شده این جا 
هستید حساسید و حسیاست هایتان غیر طبیعی و 
نادرست است چون همیشه از بچگی در گوش شما 
گفته اند که دشمن در یک قدمی است و دارند 
شیعیان را سنی می کنند و ... خالصه بنا به مراجع 
تقلید بچه ها، از دفتر رهبری و برخی مراجع دیگر 

استفتا کردیم.

 اقتدای نماز جماعت به اهل سنت
سوال این بود: آیا برای حفظ وحدت نماز خواندن 

پشت سر اهل سنت در دانشگاه جایز است؟
جواب دفتر آقا و برخی مراجع مثبت بود و یک 
نفر هم منفی! این شد ابتدای تقسیم شدن بچه ها. 
به همراه کسانی که مقلد آقا بودند قرار شد هر 
وقت مسجد بودیم نماز عصرمان را با اهل سنت 
بخوانیم. دقت کنید نه اینکه همه وعده ها و همه 
افتاد! چون آن  فقط هر کسی گذرش  نه!  با هم 

ساعت ما اکثرا یا خوابگاه بودیم یا سر کالس.
یک روز یکی از بچه ها که پرشورتر و پرانگیزه تر 
بود رفته بود و تنهایی پشت سر اهل سنت نماز 
بود. قشنگ مهر گذاشته  اقتدا کرده  را  عصرش 
بدانید  است  جالب  بود.  خوانده  را  نماز  و  بود 
دانشجویان اهل سنت دانشگاه پرتعداد بودند ولی 
نمازهایشان آن چنان پر رونق نبود. اهل سنت هم 
مثل ما وقتی به دانشگاه می آمدند پایبندی شان 
به دین متزلزل می شد. می گفت همه شان بعد نماز 
برگشته اند و با تعجب به من نگاه کرده اند. من 
هم قبول باشدی گفته ام و رفته ام. این ها را موقع 
نماز مغرب برای ما تعریف می کرد. کار خدا را 
ببنید، روز دومی که این کار انجام شده بود از قضا 
یکی از  بچه های خیلی هیأتی دانشگاه که داشته 
در مسجد برای خودش قرآن می خوانده رفیق ما 
را دیده بود! شر شروع شد. االن که فکر می کنم 
واقعا شری بود برای خودش. اولین واکنش ها این 
بود که به هم گفته بودند و خبرش پیچیده بود. 
ما در مسجد و هیأت دانشگاه  از رفقای  تا  چند 
ما  کردید؟  کاری  چنین  شما  پرسیدند  و  آمدند 
ظاهرا  ولی  نشده  توفیق  که  هنوز  می گفتیم  هم 
فالنی خوانده است! بعد سوال و جواب که به چه 
مجوزی؟ این چه کاریست؟ پشت سر این ها مگر 
نماز درست است؟ که ما گفتیم بله، استفتا کرده 
نمی دیدند  را  استفتاء  تا  هم  همه  بود  جالب  ایم. 
قبول نمی کردند. تازه بعد شبهه  می شد که چطور؟ 

مگر ممکن است!؟ نماز وحدت فرق دارد با نماز 
نمادین  نماز  که یک  بود  این  منظورشان  واجب. 
باشد عیبی ندارد ولی نماز واجبتان را باطل نکنید! 
بعد می رفتند و بین خودشان می نشستند، صحبت 
می کردند و باز فردا می آمدند به بحث کردن. ما 
هم با انگیزه بیشتری کارمان را ادامه می دادیم. هر 
جور بود چندنفری خودمان را به نماز عصر اهل 
سنت می رساندیم. بحث های خیلی جالبی مطرح 
شد که بعضی  از آن ها تایید آن حرفی است که 
در  گفتند  می  صراحت  به  بعضی ها  گفتم.  اول 
نباید تقلید کنید چون اساس دین  مساله والیت 
است. یا بعضی از همان دو آتشه هایی که خود را 
والیی می نامند می گفتند رهبری به دلیل جایگاه 
ما  که  بدهند،  نظر  راحت  نمی توانند  سیاسی شان 
می گفتیم شما رهبری را از رهبر بودنش انداختید 

با این  حرف هایتان.

را  رهبری  نظر  رهبری  نهاد  مسئولین   
نمی پذیرفتند!

مسجد  جماعت   ائمه  پای  و  گرفت  باال  بحث ها 
دانشگاه که معاون و مسئول نهاد رهبری دانشگاه 
بودند به میان آمد. ما را خواستند که گفت وگو 
هم  ما  نیست.  به صالح  کار  این  گفتند  و  کنیم 
می گفتیم به صالح است. جالب بود معاون نهاد 
می گفت چه طور چنین چیزی را اجازه داده اند؟ 
نمازشان  دارد،  فرق  ما  با  شان  وضوی  آن ها 
حاج  گفتم  می شود؟  چه طور  و…  دارد  فرق هایی 
آقا ببخشید کسی که اجازه را داده است خودش 
فقیه و مجتهد است و این ها را خوب می داند. ببنید 
چه منطقی باالتر است که می تواند این گونه احکام 
فردی را هماهنگ کند با خودش؟ شما دقت کنید 
و اگر نماینده و منتسب به رهبری هستید خودتان 
بحث ها  این  اتفاقا  رهبری.  افق  در  بیاورید  را 
شروعی شد که ما عملکرد نهاد رهبری در دانشگاه 
را نقد کردیم و گفتیم شما اصال هیچ کاری برای 
وحدت نکرده اید. دفاع می کردند که چرا یک بار 
نماز وحدت خوانده ایم! االن هم شما ادامه ندهید 
و کمک کنید تا یک نماز وحدت باشکوه برگزار 
همگی  هم  هیأت  مخالف های  همان  اتفاقا  کنیم. 
باالتفاق موافق بودند. ما هم گفتیم آن را خودتان 

برگزار کنید چرا که به کار ما ربطی ندارد.
در این مدت چندبار بحث ها که به جایی نرسیده 
بود بچه های مسجد و بچه های ما دهن به دهن هم 
شده بودند و گاهی هم بچه های ما تند شده بودند 
و جواب های تند داده بودند که توبیخشان کردیم 
و گفتیم اگر نمی توانید خودتان را کنترل کنید حق 
بحث کردن ندارید. به تکاپو افتاده بودیم. آن جزوه 
برادری« که خالصه صحبت های  یعنی  »وحدت 
رهبری است، محصول همان زمان است. به خاطر 
نیاز به دانستن بیشتر رفتیم و همه سخنان رهبری 
درباره وحدت را خواندیم. مسجد، هر روز ظهر بعد 
نماز شده بود محل تجمع بچه های مختلف مذهبی 
که می آمدند برای بحث و سوال. بچه های ما هم 
می نشستند به جواب دادن. بحث ها داغ می شد. 
بعضی کسانی که گذرشان به مسجد نیفتاده بود 
هم می آمدند. حتی یک بار یکی گفت که فالنی از 
داخل شهر گفته می آییم حالتان رو می گیریم! ما 

هم گفتیم هر کسی به وظیفه اش عمل کند.

 می گفتند به خاطر وحدت با اهل سنت بین 
شیعیان اختالف انداخته اید

شبهه ی  شد  خودمان  بین  اختالف های  همین 
اصلی. می گفتند به خاطر وحدت با اهل سنت کلی 
اختالف بین شیعیان درست کرده اید. بچه های ما 
هم شدند دو دسته. به این نتیجه رسیدیم که هر 
کسی این را درست نمی داند نخواند. که بعضی از 
بچه ها دیگر ادامه ندادند. حرف ما که ادامه دادیم 

این بود که تازه دارد به جاهای خوبش می رسد، 
کلی حرف های رهبری را که به هیچ روشی نمی شد 
گفت به این بهانه به همین مذهبی های خودمان 
می گوییم. برای اکثریت آدم ها هم عجیب بود که 
رهبری چنین نظرات و دیدگاه هایی دارند. خالصه 
ما می گفتیم این ها باید خودشان را تطبیق بدهند، 
ما نباید به خاطر حساسیت های این ها، روی اصول 
پا بگذاریم. بچه های مسجد قضیه را کشاندند به 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیعیان 
زاهدان. حرفشان این بود که ایشان هم مخالف 
است. گفتیم باشد حرفشان را می شنویم. زاهدان 
محوریت  واقعا  هم  دانشگاه  و  بود  کوچکی  شهر 
بزرگان  به  اخبار  زود  خیلی  همین  برای  داشت. 
استان می رسید و دسترسی ها هم راحت بود. طبق 
نظر ایشان قرار شد استفتاء را دقیق تر و با چند 
قید مطرح کنیم. مثال این که آن ها حاضر نیستند 
پشت سر شیعیان نماز بخوانند و این که این کار 
باعث تقویت آنها می شود و… که همین کار را 

کردیم.

 متن استفتائی که پرسیدیم شد این:
»با سالم و تشکر به خاطر پاسخ سریع به فتوای 
قبلی، با مشورتی که با یکی از علما داشتیم پیشنهاد 
کردند که موارد ذیل نیز در توضیح سوال قبلی 
ذکر شود تا ببینیم پاسخ فرقی خواهد کرد یا نه؟ 
زاهدان  شهر  بلوچستان  و  سیستان  دانشگاه  در 
نماز  و  هستند  اقلیت  در  سنت  اهل  دانشجویان 
رسمی  جماعت  نماز  ندارند.  هم  رسمی  جماعت 
مربوط به اهل تشیع است. با توجه به این نکات آیا 
اگر شرکت ما دانشجویان مذهبی در نماز جماعت 
ایشان باعث تقویت ایشان گردد باز هم می توانیم 
در نماز جماعت ایشان شرکت کنیم؟ ضمنا اطالع 
تشیع شرکت  نماز جماعت  در  ایشان  که  دارید 
نمی کنند. باتشکر فراوان در صورت امکان هر چه 
التماس  فرمائید.  ارائه  را  مربوطه  پاسخ  سریع تر 
دعا« خب طبیعتا همه منتظر بودیم که جواب بیاید 
بنا به مصلحت جایز نیست یا یک چیزی در همین 
مایه ها. یا الاقل بنا به استدالل آن مسجدی هایی 
که می گفتند رهبری معذوریت دارد! بگویند جواب 
همان است که عرض شد. نه این که فاز بدهند و 
تشویق کنند و تعابیر خاص بکار ببرند که اصال 
پاسخ را از استفتاء بودن خارج کند و به یک پیام 

تبدیل کند.

 رهبری: نهایت جدیت را در کار خود مبذول 
کنید 

با کمال تعجب این چنین شد:
»بسمه تعالی. حفظ وحدت اسالمی از چنان اهمیتی 
برخوردار است که ائمه معصومین )علیهم السالم( 
در طول تاریخ همواره شیعیان را به آن توصیه و از 
هر نوع تفرقه ای برحذر داشته اند و در عصر غیبت 
تا زمان حاضر نیز فقهای اسالم )کّثراهلل امثالهم( 
نیز بر این امر مهم تأکید کرده اند، بنابراین شما 
از  متابعت  به  نیز  ایمان  با  و  عزیز  دانشجویان 
اولیای خود در این کار خداپسندانه نهایت جدیّت 
اجر  مستوجب  تا  دارید  مبذول  را  تالش خود  و 
االعظم  اهلل  بقیة  حضرت  خیر  دعای  و  ثواب  و 

)ارواحنا فداه( باشید. موفق و مؤید باشید.«
نمی توانستیم  دیگر  بگذارید.  ما  جای  را  خودتان 
تکلیف  احساس  بایستیم.  خودمان  پای  روی 
یعنی  شد  تکرار  قضایا  همان  باز  شد.  برابر  چند 
باور کنند.  تا  می آمدند و متن سند را می دیدند 
جالب این جاست که فقط بعضی ها قبول کردند و 
شاید یک نفر هم به نمازگزاران اضافه شد ولی بقیه 
یا سکوت کردند یا نفی! و پافشاری کردند که این 
به مصلحت نیست. کار باال گرفت تا جایی که قرار 

شد دیگر ادامه ندهیم...!

نماز عصری که رهبر اجازه داد و بقیه نه!


