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مقدمه

وحدتوانسجامیکیازلوازمرشدملتهااستکهبدونآنهیچجامعهاینمیتواندبهکمالواقعی
خویشنزدیکشود.ازسویدیگر،تفرقهوتشتتواختالفوچنددستگیدرهرجاوهرگاهو
درهرگروهیرخدهد،ضعفوزبونیوشکستونابودیوناکامیرادرپیخواهدداشت.این
سنتتغییرناپذیرتاریخاستومسلمانوغیرمسلمانوشرقیوغربیودیروزوامروزنمیشناسد.
ازاینرواهلبیتعصمتوطهارتb،نیزبهعنوانهادیاناّمتاسالمیهموارهدرپیتحققاین
معنایعظیمبودهوکالموسیرهورفتارآنبزرگوارانازشاخصترینالگوهابرایتحققانسجام

اسالمیمیباشد.
پسچهبیراههمیروداگرکسیادعایپیرویازاهلبیتbراداشتهباشدواینراهومسیررا

دنبالننماید.
نوشتارحاضربهبررسیسیرهوبیاناتخورشیدهشتمآسمانوالیت،حضرتامامرضاgدرزمینه
وحدتمیپردازد،وامیداستکهراهگشایکسانیباشدکهروشوسلوکاهلبیتbراالگوی

زندگیخویشقراردادهاند.

معاونتتبلیغاتوارتباطاتاسالمی



فصل اول
وحدتاسالمیچیست؟



لی
مد

ث  ه
دی

ح

8

فصل اول: وحدت اسالمی چیست؟

مقصودازوحدت
اگرگذریدرجوامعاسالمیداشتهباشیمخواهیمدیدهمةفکرهاودیدگاههاخودراطرفدار
وحدتاسالمیمعرفیمیکنند،حتیتفرقهافکناننیزگاهیمیگویندمسلمانانبایدباهموحدت

داشتهباشند.
امابهراستیمقصودآنهاازوحدتچیست؟!

وحدتازنظروهابیونوبعضیافراطیوناهلسنت،بهاینمعنااستکههمةمسلمانها-چه
شیعهوچهسنی-بایداندیشهآنهاراپذیرفتهووهابیشوند.باایننگاهورویکردآنهانیزهمایش
وحدتاسالمیبرگزارمیکنند.حتیجریانهایمزدوریهمچونداعشنیزبارویکردحاکم
نمودناندیشهخویشبرجهاناسالم،نقشةواحدیازجهاناسالمارائهدادهاستوباحذف
مرزهایجغرافیاییکشورها،همةمسلمانانرابهبیعتباخلیفهخویشفرامیخواند،تابایکی

ساختناعتقاداتمسلمانان،وحدتبینآنهاحاصلشود.
ازاینطرف،گروهیازافراطیونوتفرقهافکنانشیعهنیزدرگفتار،خودراطرفداروحدتاسالمی
مینامند،اماوحدتدرنگاهآنهانیزبهمعناییکسانشدناعتقاداتمسلماناناست؛بهدیگرسخن
بایدهمهمسلمانانشیعهشوندبلکهفراترازاین،همةآنهابایدآراء،رفتارهاوحتیعاداتاین

گروههارابپذیرند!
بااینمقدمه،بایدبرایننکتهتأکیدکنیمکهمنظورعلمایروشنفکراسالمیازوحدت،هیچگاه
وحدتمذهبیوافکاروسلیقههانبودهونیست.زیرادرواقعوحدتمذهبیبهاینمعنااستکه:
1.یا»ازمیانمذاهباسالمییکیانتخابشودوسایرمذاهبکنارگذاشتهشود.«ومثاًلهمة

مسلمانانشیعهویاسنیشوند.
2.ویا»مشترکاتهمةمذاهبگرفتهشودواختالفاِتهمةآنهاکنارگذاشتهشودوبدیننحو

مذهبجدیدیاختراعشودکهعینهیچیکازمذاهبموجودنباشد.«
متأسفانههموارهافراديازرویبياطالعيویاغرضورزياینگونهمعناهاینادرستوغیرقابل
قبولازوحدتاسالميرادرمیانمسلمینالقاءميکنندتابدینوسیلهاعتراضهاوجبههگیريهایي

رادرمقابلاینهدفبزرگوعاليبهوجودآورند.
اماحقیقتآناستکهنگاهعالمانروشنفکرمسلمانازوحدتاسالمیدستکشیدنازعقاید
مذهبیوکوتاهآمدنبرسراصولوحتیفروعاعتقادینیست،بلکهبرطبقسیرهوفرمایشات

اهلبیتbهدف،مقصودومعنایوحدتاسالمیآناستکه:
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1.اّمتواحدهاسالمی
مسلمانانبادرکاشتراکاتوتأکیدبرآنها،امتواحدهاسالمیرابهوجودآوردهوبهمصاف
دشمناناسالمبروندوبیجهتنیرویخویشراصرفدشمنیومخاصمهبایکدیگرنکنند.این

حکمیعقلیواستداللیبرهانیاستکهقرآنکریمنیزباتأکیدبرآنمیفرماید:
»ُقْل َيا أَْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْواْ إَِل َكَلَمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم1؛ 

ایاهلکتاب!بیاییدبرسرسخنیکهمیانماوشمامشترکاستبایستیم.«
آیهفوقیکندایوحدتاستدربرابرتماممذاهبآسمانیوتوحیدی،براساساصلمشترک

میانآنهایعنیتوحید.توضیحبیشتراینکه:
یهودیان،مسیحیانومسلماناندراصولمهمیهمچونتوحیدونبوِتپیامبرانالهیاشتراکنظر
دارندوازاینجهتازآنهاباعنوان»ادیانتوحیدی«یادمیشود.عقلوشرعحکممیکندکهاین
ادیانتوحیدیبایددرمقابلدشمنانتوحیدورسالتالهیدریکجبههقرارگیرندودستدر
دستهمدرراهاعتالیکلمةتوحیدبکوشند.پسدراینمسیرنبایدبادشمناِنتوحیدهمدست
شدهوباپیشکشیدناختالفاتمیانخویش،درراهِحذفاندیشههایتوحیدیقدمبردارند.زیرا
مسلماًاگرتوحیداینسنگبنایادیانالهیزیرسؤالبرودوتضعیفشود،مطرحکردِنخصوصیات

دینیدیگربیارزشوبیفایدهخواهدبود.
kازهمینروهمةمسلماناننیزبایدبدانندباپذیریشکلمةتوحیدواقراربهنبوتپیامبراسالم

تحتلوایاسالمقرارگرفتهاندوبایدهمةتوانخویشرادرراهاعتالِیآنمصروفدارند.
ازاینمنظرمیتوانسکوِتامامعلیg،صلِحامامحسنg،وحتیوالیتعهدیامامرضاgرا
درراستایحفِظوحدتویکپارچگیمسلماناندید.چنانچهامیرالمؤمنینgخوددراینبارهفرمودند:
باخوداندیشیدمودیدمکهصبر]برمحرومیتازحقوالیتوزعامتمسلمین[برتراستازبه
همزدنوحدتمسلمینوریختهشدنخونشان،چراکهمردمتازهمسلمانبودندودینبهَمشکی

میمانستکهکمترینسستیآنراتباهوناتوانترینمردمآنراوارونهمیکرد2.
همچنینآنحضرتدرنامه62نهجالبالغهنیزمیفرمایند:

»بهخداسوگندهرگزفکرنمیکردموبهخاطرمخطورنمیکردکهعرببعدازپیامبرk،امر
امامتورهبریراازاهلبیتbاوبگردانند)ودرجایدیگرقراردهندوباورنمیکردم(آنهاآن
راازمندورسازند!...دستبررویدستگذاردمتااینکهباچشمخوددیدمگروهیازاسالم
بازگشتهومیخواهنددینمحمدkرانابودسازند.)دراینجابود(کهترسیدماگراسالمواهلش
رایارینکنم،شاهدنابودیوشکافدراسالمباشمکهمصیبتآنبرایمنازرهاساختنخالفتو
حکومتبرشمابزرگتربود؛چراکهاینبهرهدورانکوتاهزندگیدنیااستکهزایلوتماممیشود.
همانطورکه»سراب«تماممیشودویاهمچونابرهاییکهازهممیپاشند.پسبرایدفعاین

حوادثبهپاخاستمتاباطلازمیانرفتونابودشدودینپابرجاومحکمگردید«
آریحفظامتاسالمیازخطرهاوجلوگیریازسوءاستفادهدشمنازتفرقةمیانمسلمانان،

1. آل عمران / 64.
2. ابن أيب الحديد، رشح نهج البالغة،  ج1، ص308 و بحار االنوار، ج32، ص62.
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بر ازخالفتوحاکمیتظاهریخویش اینراهحتی آنقدرمهماستکهاهلبیتbدر
مسلمانانمیگذشتند،اماحاالچهشدهاستکهعدهایازشیعیاِنجاهلچشمبررویهمة
واقعیتهامیبندندوبانامطرفداریازمکتباهلبیتbبرآتشفتنههایمذهبیمیدمندوبه

تضعیفامتاسالمیکمکمیکنند!؟امامخمینیuدراینرابطهمیفرمایند:
»...آنهائيکهميخواهندبیناهلسنتواهلتشیعفاصلهایجادکنندنهسنيهستندونهشیعه،
آنهااصالبهاسالمکاريندارندواالکسيکهبهاسالماعتقادداشتهباشددرزمانيکهمابایدبا
وحدتمسلمینپیروزبشویم،بهاختالفاتومسائلاختالفيدامننميزند.اینهانیستجزاینکه
قدرتهايبزرگفهمیدهاندآنچیزيکهآنانراعقبزدهاستاسالمووحدتمسلمینوبرادري
بینهمهامتاسالمياست.منازهمهتوقعدارمکهبهحرفمفسدینگوشنکنندوهرکس
ایجاداختالفکندبدانیدکهازخارجالهامگرفتهاستومقصودشازبینبردناسالماستتاباز

مثلسابقشودکهدرتحتسلطهاجانبباشیم.«1
تفرقهافکنانبایدبدانندکهامیرالمؤمنین،علیg برایاینکهخطریامِتاسالمیراتهدیدنکند،
خلفاءرادرپارهایازجنگها،مانندجنگباایرانوروموفتحبیتالمقدسمشورتدادند،وحتی
براساسمصلحتاسالمومسلمینازخلیفةدوممیخواستندکهدرجنگمیانایرانومسلمانان

جانشرابهخطرنیاندازد،بلکهدرمدینهبماندوفرماندهیسپاهاسالمرابرعهدهنگیرد.
واضحاستکهاینسیرةقطعیامیرالمؤمنین،اختصاصیبهآنحضرتنداشتهوتمامائمهشیعه
چنینرفتاریراوظیفةاصلیخویشمیدانستند،چنانچهامامحسنgنیزپیرامونصلحخویش

بامعاویهمیفرمایند:
همانامعاویهدربارةحقیکهمخصوصمناستبامنبهمنازعهبرخاست،ولیمنآنراترککرده
وبهمعاویهواگذارکردم؛زیراصالحامتاسالمیوحفظجانمسلمانانرادراینکاردیدم.2اما

بیاننکاتمهمیدربارةاینمعناازوحدتاسالمینیزالزماست:
1.1.الزمةقدرتوعظمتامتواحدةاسالمیدربرابرکفارودشمناناسالم،اتحادفکرواندیشه
آناندرتماممسائلدینینیست،بلکهمهمایناستکهآنهادراصولمهماسالمیبایکدیگر
اشتراکنظردارندودرهرگوشهایازجهاناسالمبهکمکویارییکدیگردرمقابلکفارو
دشمناناسالممیشتابند.چنینوحدتیحتیاقتضاءنمیکندکهمرزهایجغرافیاییمیانملتها
نیزبرداشتهشود؛بلکهکشورهاوقومیتهایمختلفاسالمی،درعینوجودمرزهایمستقل
جغرافیایی،میتوانندپشتیبانوهمیاریکدیگرباشند.چنانچهامامخمینیu درتشریحاینمعنا

میفرماید:
»...رمزپیروزيمسلمیندرصدراسالموحدتکلمهوقوتایمانبود...بایدباقوايکفربهقدرت
اسالميمبارزهکنیمودستتبهکارانراازممالکخودماندورکنیم.اگروحدتکلمهاسالميبود
واگردولتهايوملّتهاياسالمبههمپیوستهبودندمعنانداشتکهقریبیکمیلیاردجمعیت
مسلمینزیردستقدرتهاباشند.اگراینقدرت،بهقدرتبزرگالهيمنضمبشودبهقدرتایمان

1. صحيفه امام، ج 14، ص381، تاريخ: 60/3/9
2. بحار األنوار، ج 44، ص309.
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وهمهباهمبرادرانهدرراهاسالمقدمبردارند،هیچقدرتيبرآنهاغلبهنخواهدکرد.«1
2.1.بعضیایننوعوحدتراوحدتیتاکتیکیوسیاسیتعریفمیکنند؛یعنیعاملوانگیزه
رسیدنبهچنینوحدتیراتنهاوجوِددشمِنمشترکمیدانند.بااینرویکردممکناستما
اعتقادیبهاشتراکووحدتدینیمیانمسلماناننداشتهباشیموضمِنمشرک،مرتد،کافر
ودشمندانستِندیگرمسلمانان،تنهابهخاطردشمنمشترکومصالحخودمان،مّدتیباآنها

مماشاتکنیم.متأسفانهتصوربعضیازمعنایامتواحدهچنینمعناییاست.
ایندرحالیاستکهشاکلةامتواحدهاسالمیبراساساشتراکدرپذیرشاسالموتفاهم
مسلماناندربسیاریازکلیاتوحتیجزئیاتاصولاعتقادیدیناسالمواحکامعملیآنشکل

میگیرد.
3.1.چنینوحدتیدردایرةعنواناسالمشکلمیگیرد.زیرادراینجاممکناستاینشبههبه
وجودآیدکهباتوجهبهمعناییکهشماازامتواحدهاسالمیوضرورتانسجاممیانمسلمانان
بیانکردید،پسبایداینوحدترابهتمامفرقاسالمیمانند:ناصبیان،غالیانوحتیگروههاو

فرقههاینوظهوردیگر،نیزتسریدادهشودوآنهارانیزبرادراندینیبنامیم؟!
درجواببایدگفتمنظورازوحدتیکهازروایاتوسیرةاهلبیتbاستنباطمیشودوحدتبا
روایاتاسالمیهنوزدردایرةاسالمباقیهستندواختالفماباآنهادر گروههاییاستکهبهنصِّ

ضروریاتواصولمذهباست،نهدرضروریاتواصولدین.
ازاینجهتبایستیحساِبپیرواندیگرمذاهباسالمیراازمعاندان،فرقههایانحرافیوفاسقانی
کهراهورسمورفتارآنهانوعیشورشعلیهکلیِتعقایدجامعةدینیویکپارچگیامتاسالمی

است،جداکرد.

2.تعاملوهماندیشیمسلمانان
معنایدیگروحدتاسالمیکهبزرگانشیعهبهتبعیتازاهلبیتbآنراموردتوجهقراردادهاند
ایناستکهمسلماناندرتبلیغمرامومسلکخویش،بایدمتانتراحفظکنند،بهیکدیگرسب
وفحشودشنامندهند،بهیکدیگرتهمتنزنندودروغنبندند،منطقیکدیگررامسخرهنکنندو
باالخره،احساساتیکدیگررامجروحنسازندوازحدودمنطقواستداللخارجنشوندودرحقیقت
الاقلحدودیراکهاسالمدردعوتغیرمسلمانبهاسالم،الزمدانستهاستدربارةخودشانرعایت

کنند:
»اْدُع إِِل َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن2؛ 

بهوسیلهحکمتواندرزهاینیکوبهسویراهپروردگارتدعوتکنوباآنها)یعنیمخالفان(به
طریقیکهنیکوتراستبهمناظرهپرداز«

باتوجهبهاینمعنا،هیچضرورتیایجابنمیکندکهمسلمینبهخاطراتحاداسالمی،تسامحو
گذشتیدرمورداصولیافروعمذهبیخودبنمایند.همچنانکهوحدتایجابنمیکندکهمسلمین

1. صحيفه امام، ج 7، ص 66. تاريخ: 58/2/1.
2. نحل/ 125.
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دربارةاصولوفروعاختالفیمیانیکدیگر،بحثواستداللنکنندوکتابننویسند.امابایدپذیرفت
از تنها نه و شود نزدیک یکدیگر به نمیتواند مسلمانان افکار دشمنی و مخاصمه فضای در که
اختالفهاکاستهنمیشود،بلکهبرشدتآنهاافزودهمیشود.ازهمینروقرآنکریمروشگفتوگو

واستداللبامخالفانومخصوصاًمشرکانرااینگونهبیانمیکند:

ِبینا1ً؛  یَطاَن َکاَن ِلإلِْنَساِن َعُدّواً مُّ یَطاَن ینَزُغ َبیَنُهْم إِنَّ الشَّ »ُقل لِِّعَباِدی یُقوُلواْ الَِّتی ِهی أَْحَسُن إِنَّ الشَّ

بهبندگانمبگوسخنیبگویندکهبهترین]سخن[باشد؛چراکهشیطان]بهوسیلةسخنانناروا[
میانآنهافتنهوفسادمیکند؛زیرا]همیشه[شیطاندشمنیآشکاربرایانسانبودهاست.«

ازهمینرواماماِنشیعهنیزکهمفسراِنواقعِیآیاِتخداوندهستند،درسیرهوعملبراینآیة
قرآنتأکیدمیکردند:

»و ُقوُلواْ ِللنَّاِس ُحْسنا2ً؛ 

وبامردمبهزبانخوشسخنگویید.«
آنبزرگوارانبرایننکتهپافشاریمیکردندکههدفازمباحثاِتدینیهدایتوارشادمردماست،
نهمخاصمهوجنگباآنان.ازاینجهتبایدمحترمانهومؤدبانهباآنهاسخنگفت؛چنانکهقرآن

کریممیفرماید:
ُر أَْو یْخَش3؛  »َفُقواَل َلُه َقْوالً لَّیناً لََّعلَُّه یَتَذکَّ

وبااوسخنینرمگویید؛شایدپندگیردیابترسد.«
واقعیتایناستکههرکسثََقلَْینراطریقهدایتخویشقراردادهباشد،دربهکاربردناینسیره

وروشتردیدینخواهدکرد.
پسدراینمعناازوحدت،مابهجایمناظرهومجادلهبایکدیگر،بهمبادلهافکارمیپردازیم.

مقاممعظمرهبریدربارةایندومعنایوحدتاسالمیمیفرمایند:
»اتحادمسلمین،بهمعنایانصرافمسلمینوفَِرقگوناگونازعقایدخاصکالمیوفقهی
خودشاننیست؛بلکهاتحادمسلمینبهدومعنایدیگراستکههردویآنبایدتأمینبشود:
اولاینکهفَِرقگوناگوناسالمی)فَِرقسنیوفَِرقشیعه(–کههرکدامفَِرقمختلفکالمی
وفقهیدارند–حقیقتاًدرمقابلهبادشمناناسالم،همدلیوهمدستیوهمکاریوهمفکری

کنند.
دوماینکهفَِرقگوناگونمسلمینسعیکنندخودشانرابهیکدیگرنزدیککنندوتفاهم
ایجادنمایندومذاهبفقهیراباهممقایسهومنطبقکنند.بسیاریازفتاوایفقهاوعلماهست
کهاگرموردبحثفقهِیعالمانهقراربگیرد،ممکناستبامختصرتغییری،فتاوایدومذهب

بههمنزدیکشود.«4

1. ارساء/ 53.
2. بقره/ 83.
3. طه/ 44.

4. بیانات امام خامنه ای در ديدار ميهامنان رشكت كننده در كنفرانس وحدت اسالمى 1368/07/24.
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gفصل دوم: تجلی وحدت در سیرۀ امام رضا

پذیرشوالیتعهدیومصلحتامتاسالم
دربارهپذیرِشوالیتعهدیمأمونازجانبامامرضاgسخنانفراوانیگفتهشدهاست؛دراین
میـان،اینموضـوعروشناستکهامامرضـاg عـلیرغممیلبـاطنیوالیتعهـدیمـأمونرا
پذیرفتند.امانکتهایکهدراینرابطهنبایدازآنغفلتکردایناستکهامامرضاgدرپذیرِش
اکراهگونهوالیتعهدی،همچوندیگرائمهشیعهbمصلحتامتاسالمیرانیزدرنظرگرفتند،و
حتیدراینمسیرخردهگیریهاونکوهشبعضیافرادسادهدلومقدسنمایشیعهرانیزتحمل
نمودند.1حقیقتاینکهامامباشرطنمودنعدمدخالتدرامورحکومتیبرایقبولوالیتعهدی2،
ازتأییدرفتارهایحکومتمأمونبرائتجستند،ولیدرضمن،اینفرصترافراهمساختندتا
امتاسالمیازوجودپربرکتایشانبهرهببرد.نکتهدیگراینکهامامgباقبولوالیتعهدیاین
شایعهراخنثیکردکهائمهتنهابهاموردینیشیعهمیپردازندوکارفقهیانجاممیدهند؛امابه
خیروشرامورمسلمینکاریندارند،ازاینجهتاستکهامامرضاgدرپاسخ»محمدبنعرفه«
کهدلیلقبولوالیتعهدیراپرسید؟فرمود:بههماندلیلکهجدمامیرالمؤمنینداخلشدندر

شورایششنفرهراپذیرفت]مننیزوالیتعهدیراپذیرفتم[.3
آریهمهائمهbچهدرموضوعنادیدهگرفتهشدنحقوالیتایشانوچهدرموضوعپذیرش
آن،همچونجدشانامیرالمؤمنینعلیgهموارهصالِحکلامتاسالمیرادرنظرمیگرفتند،
ومصلحتشخصیویامذهبیخاص،همچونتشیع،دراینبارهتصمیمسازنبودهاست؛چنانچه
امامرضاgدرخطبهایکهدرقبولوالیتعهدیخواندند،ازمردمخواستندکهدرقبالقبول
والیت،عهدشکنینکنندوبااشارهبهنادیدهگرفتهشدنحقامیرالمؤمنینgدرجانشینی

پیامبرk فرمودند:
چنانکهدرگذشتهاینکارصورتگرفت]حرمتوصایترسولخداkنگهداشتهنشد[و
شخصوصّیبرآننابکاريهاواعمالخالفصبرنمودوپسازآنهمدردورانقدرتمتعّرض
آننشدازبیمآنکهمباداتفرقهایجادشودواسالمسستگردد،ورشتةوحدتواتّحادمسلمین
بگسلدزیراکهافکارزمانجاهلّیتدرمغزهاباقیبودوبداننزدیکوقریبالعهدبودند،و
منافقینکامالکمینکردهودرراهیافتنفرصتنشستهبودندتادستاویزیپیداکردهوشّر

1. شیخ صدوق، عيون أخبار الرضا عليه السالم، ترجمه غفارى و مستفيد،ج 2، ص308.
2. هامن، ص315.

3. شیخ صدوق، عيون أخبار الرضا عليه السالم، ترجمه غفارى و مستفيد، ج 2، ص315.
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بهپاکنند،واکنونهمنمیدانمسرانجامبامنوشماچهرفتاریخواهدشد،قلمقضانیست
مگربهدستخداواوبدرستیآشکارسازندهحّقاستوبهترینفصلکنندهوجداسازندهحّق

ازباطلاست.1

همنشینی،مراودهومحبتبااهلسنت
توصیههایفراوانیازائمةشیعهb دربارهمراوده،همنشینیوُمخالطهشیعیانباسایرمسلمانان
درتمامِیسطوِحزندگِیدینیواجتماعیبهدستمارسیدهاست؛ارتباطیکهاگربارفتارهاینیک
وکرداريپسندیدههمراهباشد،خودتبلیغيمؤثربرايمذهبشیعهدرذهنیتدیگرمسلمانان
ميباشد.دراینمیانسیرةعملیائمهbدرتعاملبااهلسنتالگویيمناسببرايدیگرشیعیان

است،چنانچهیکیازاصحابامامصادقgمیگویدبهآنحضرتعرضکردم:
رفتاربایستةمابااقواممانوآنانکهباآنهامعاشرتداریموشیعههمنیستند،چیست؟

امامgفرمودند:
»َتْنُظُروَن أَِئََّتُكُم الَِّذيَن َتْقَتُدوَن ِبِهْم َفَتْصَنُعوَن َكِمْثِل َما َيْصَنُعوَن َفَواللَِّه إِنَُّهْم َلَيُعوُدوَن َمرَْضاُهْم َو َيْشَهُدوَن 

وَن اْلََماَنَة إَِلْيِهم 2؛ َهاَدَة َلُهْم َو َعَلْيِهْم َو ُيَؤدُّ َجَناِئزَُهْم َو ُيِقيُموَن الشَّ

بهپیشوایانخودنگاهکنیدوازآنانپیرويکنید،آنگونهکهآنانرفتارميکنندشمانیز
همانطوررفتارکنید،بهخداسوگندآنانبهعیادتبیمارانغیرشیعهشانميروندوبر
باشد[گواهيميدهندو آنها]هرچهحق جنازههایشانحاضرميشوندوبهسودوضرر

امانتهايآنانرابهآنهابرميگردانند.«
درسیرةامامرضاg نیزهمچونسایرائمهبزرگوارشیعهارتباطومرادودهبادیگرمسلمانان
جایگاهخاصیداشتوهمهمسلمانانچهدرمدینهوچهدرمرو،ازمحبتآنحضرتبهرهمند
بودند،همچنانکهآنحضرتبهشیعیاننیزدراینبارهتوصیههاییداشتند.آنگونهکهُمَعّمر

دنقلمیکند: بنَخالَّ
بهابیالحسنالرضاg گفتم:برایوالدینمکهحقرانمیشناسند]وشیعهنیستند[دعاکنم؟
امامرضاgفرمود:برایآندودعاکنوبهنیابتآنانصدقهبدهواگرزندهاندوازمذهبحق
بیاطالعمیباشندباآنانمداراونیکیکنزیراکهرسولخداkگفت:خداوندمراباپیاممهر

وشفقتمبعوثکردنهعداوتوبریدنازپدرومادروخویشان.3

1. شیخ صدوق، عيون أخبارالرضا عليه السالم، ترجمه غفارى و مستفيد، چاپ اول، تهران: نرش صدوق، 1372 ش، ج 2، ص329؛ 
ابن شهرآشوب، مناقب آل أيب طالب عليهم السالم، چاپ اول، قم: عالمه، 1379 ق، ج 4، ص365 و محمد باقر مجلىس، بحار األنوار، 

چاپ دوم، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 1403 ق، ج 49، ص153.
2. شيخ كليني، كايف، ج2، ص636 ؛ عيل بن حسن بن فضل طربيس، مشكاة االنوار يف غرر االخبار، ص123؛ شيخ حر عاميل، وسائل 
الشيعة، ج12، ص6. )سند این روایت صحیح است. محمد بن يعقوب  عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عيل بن الحكم 

عن معاوية بن وهب (
3. محمد بن يعقوب كلينى،  كايف، ج 2، ص159.
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همهمیدانندکهاهلبیتbهموارهباباطلوانحراف،بهمبارزهمیپرداختندوهیچگاهسر
سازگاریبااهلباطلنداشتند.ولیمنطقاهلبیتدراینراههموارهتکیهبرروشنگریواستدالل
وبرهانبودهاستوآنبزرگوارانهیچگاهازراههایباطلیهمچونتوهینودشناموتخریِب

مخالفانشاناستفادهنکردهاند.
امامرضاgنیزدردورانوالیتعهدیباوجودآنکههیچخطریایشانراتهدیدنمیکردوکسی
نمیتوانستباایشانبرخوردعملیکند،همینسیرهوروشراادامهدادندوباآنکهگزارشهای
بسیاریازگفتگوومباحثهایشانباعلمایاهلسنتبهدستمارسیدهاست،ولیحتییکمورد
رانمیتوانیافتکهایشانتوهینیبهعقایداهلسنتنمودهباشندویاباسخنانشانتعصبو
دشمنیآنهارابرانگیختهباشند.اینهاهمهدرحالیاستکهشخصخلیفه،یعنیمأموننیزدر
مجالسعاموخاصاظهارتشیعمیکردوحتیبهمباحثهباعلمایاهلسنتدربارهاثباتوالیت
اهلبیتbپرداختهوانتقاداتیرانسبتبهخلفایاهلسنتبیانمیداشت.1ازهمینرواگر
امامgروشیدیگردربرخوردبااهلسنتراطلبمیکردندچهبساازناحیهمأمونمورداستقبال

قرارمیگرفت.
متأسفانهامروزدشمنانشیعهواهلبیتbبرایاینکهبهفضایتعصبدامنبزنندومسلمانانرا
ازپیشوایانواقعیاسالم،یعنیائمةاطهارbدورکنند،هموارهدرصدندمنطقشیعهواهلبیت
 b رامنطقدشناموتوهینجلوهدهند.ایندرحالیاستکهاهلسنتوعالمانآنهاهموارهبا
اهلبیتbمراودهداشتهوباآنهاهمنشینبودهاند؛همچنانکهبسیاریازشاگردانوراویان
احادیثائمهbازاهلسنتبهشمارمیآیند.بااینسخن،مشخصاستاگراهلبیتb همچون
بعضیازافرادجاهلولجوجکهدرآنزماننیزکمنبودند،بهخلفایاهلسنتتوهینولعن2
میکردند،نهتنهانبایدهیچیکازاهلسنتدرمحضرائمهb حضورمییافتند،بلکهبایدآنهانیز
درمقابلبهمذّمتوَقْدِحآنبزرگوارانمیپرداختند.ایندرحالیاستکهفقهایاهلسنتهمیشه
ایشانرامنبعراستینعلموفضیلتوتقوامیدانستند؛درحالیکهخودازمحورهایاختالفِی

عقیدتیباایشانآگاهبودند.
مسلماًامامتمذهبخاصیمثلمذهبشیعةامامیهودرعینحالمحبوبومرادپیشوایانمذاهب
دیگربودن،مدارایعمیقووسیعیرادررفتارمیطلبدتاباعثجذبوجلبنظرمخالفانشود؛

زیراکوچکترینبرخوردتندوبدرفتاریباعثتنفرودوریمخالفانمیشود.

نهیازتوهینبهمقدساتاهلسنت
پیامآوردین،ُمؤدباستوهیچگاهبافحشودشنامبهمصافباباطلنمیرود؛زیرافحاشیو

1. نگاه شود به: شیخ صدوق، عيون أخبار الرضا عليه السالم، ترجمه غفارى و مستفيد، ج 2، ص433- 478.
2. حقیر در کتاب لعن های نامقدس به بررسی موضوع لعن پرداخته ام و در آنجا به صورت تفصیلی این نکته بیان شده است که 
اگرچه لعن نوعی نفرین است و از همین رو معنایی متفاوت با دشنام  دارد، ولی آن هنگام که به صورت علنی بیان می شود از 

مصادیق دشنام و توهین به شامر می آید.
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دشنامگوییازخصوصیاتاهلباطلبودهوبرفطرتپاکوزاللانساننمینشیند.ازهمینرو
کسینبایدفحشودشنامراوسیلهایبرایابرازحقبداند؛وگرنهدرروشوعمل،تفاوتیمیان

اهلباطلواهلحقنخواهدبود.ازرسولخداkوامیرمؤمنانgنقلشدهاست:
ُش َلیَسا ِمَن اْلِْساَلِم ِفی َشی ٍء.1 »اْلُفْحُش َو التََّفحُّ

دشنامدادنوبددهنی]یادشنامشنیدن[درهیچصورتیدراسالمنیست.«
ازدشمناناسالمبعیدنیستکهبهتحریفسیرةرسولخداkوائمةاطهارb بپردازندوواقعیتها
راوارونهجلوهدهند؛امادرشأنمسلماناننیستکههمسوبادشمن،بانمایشچهرهایغیراخالقی
ازاسالم،آببهآسیابدشمنبریزند.واقعیتایناستکهحقیقتاسالمراپیامبرمعظماسالمو
اولیایمکرماوbبهنمایشمیگذارند،نهمسلمانان.ازاینجهتالزماستبرایدریافتمعرفت
صحیحاسالمی،بهسیرةقطعیوروایاتمعتبرایشانمراجعهکنیم.اینبزرگوارانباتکیهبراخالق
وتعقلوبردباری،حتیدرمقابلتوهینودشنامجاهالنوسبکمغزاننیزهیچگاهازاخالقالهی

خویشعدولنمیکردندوازجملةعباُدالرحمانیبودندکهخداونددروصفآنانمیفرماید:
َوإَِذاَخاَطَبُهُمالَْجاِهُلوَنَقالُواَسالما2ً؛

زشت وسخنان جدال و جهل به ]و میدهند قرار مخاطب را آنها جاهالن هنگامیکه
میپردازند[،درپاسخآنهاسالممیگویند]ودرمیگذرند[.

متأسفانههموارهاختالفانگیزانووحدتشکناندرشیعه،بهتقطیعوتحریفسخنانوسیرة
اهلبیتbدربرخوردبامخالفانمذهبیپرداختهاند،تابدینسانرفتارهایناپسندوناهنجار
خویشراتوجیهکنند.ایندرحالیاستکهزندگیوفرمایشهایاهلبیتbالگوییروشنو
جامعبرایشیعیانیاستکهمیخواهندهمگامباعملبهوظیفةتبری،بااهلسنتنیزبهطور

مسالمتآمیزهمزیستیکنند.
دراینراستاائمهشیعهbضمنمشخصکردنخطوطومرزهایعقیدتیشیعه،بارهاشیعیان
راازدشنامگوییوتوهینبهمقدساتاهلسنتنهیکردهاندوهموارهبهاینآیهکتابهدایتگر

مؤمنان،قرآنکریماستنادداشتهاندکهمیفرماید:
ٍة َعَمَلُهم3 وا اللََّه َعْدواً ِبَغیِر ِعْلٍم َکَذِلک َزینَّا ِلکلِّ أُمَّ وا الَِّذیَن یْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َفیسبُّ » َو الَتسبُّ

]شمامؤمنان[به]معبود[آنانکهجزخدارامیخوانند،دشنامندهیدتامباداآنها]نیز[ازروی
دشمنی،بهنادانیخدارادشنامگویند.مابدینسانبرایهرامتیعملشانرازینتدادیم.«

توطئهخاص از کهحکایت است بیانشده  gامامرضا از وشاخص مهم روایتی میان، این در
اهلبیتbازدین نابوزالل تفسیر توطئهکسانیکهنمیخواهند دارد، اینزمینه دشمناندر

اسالم،بهگوشمسلمانانبرسد.ابراهیمبنابیمحمودمیگوید:بهامامرضاg عرضکردم:
ایپسررسولاهللk،نزدماازروایاتمخالفانشمادرفضایلامیرمؤمنانg وشماخاندان،

روایاتیهستکهامثالآنرادربینروایاتشمانمیبینیم.آیابهآنانمعتقدشویم؟
1. لیثی واسطی، عیون الحکم و املواعظ، ص27؛ ورام بن ابی فراس، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ج 1، ص110.

2. فرقان / 63
3. انعام / 108.
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حضرتامامرضاgفرمودند:
ایابنابیمحمود،پدرمازپدرشوآنحضرتازجدخودبرایمروایتکردندکهحضرت
رسولاکرمkفرمود:»هرکسبهسخنگوییگوشفرادهد،اوراعبادتکردهاست.اگرآن
سخنگوازجانبخداسخنگوید،اوخداراعبادتکردهاستواگرازجانبابلیسسخنبگوید،

ابلیسراعبادتکردهاست.«
سپسحضرتفرمود:

»ایابنابیمحمود،مخالفانماسهنوعخبردرفضایلماجعلکردهاند:1.غلو؛2.کوتاهیدر
حقما؛3.تصریحبهبدیهایدشمنانماودشنامبهآنان.وقتیمردماخبارغلّوآندسته
رامیشنوند،ماراتکفیرمیکنندومیگویند:»شیعهبهربوبیتائمةخودقائلاست.«وقتی
کوتاهیدرحقمارامیشنوند،بهآنمعتقدمیشوندووقتیبدیهایدشمنانماودشنامبه
آنانرامیشنوند،مارادشناممیدهندوحالآنکهخداوندمیفرماید:»به]معبود[آنانکهجز
خدارامیخوانند،دشناممدهیدتامباداآنهاازرویدشمنی،بهنادانیخدارادشنامگویند.«1
ایابیمحمود،وقتیمردمبهچپوراستمیروند،توپایبندراهماباش؛زیراهرکسباماهمراه
باشد،مابااوهمراهخواهیمبودوهرکسازماجداشد،مانیزازاوجداخواهیمشدکمترین
چیزیکهباعثمیشودانسانازایمانبیرونرودایناستکه:درموردسنگریزهبگویداین
هستهاستوسپسبدانمعتقدشدهوازمخالفینخودتبّریجوید.ایابنابيمحمود!آنچهرا
برایتگفتمحفظکنونگهدار،زیراخیردنیاوآخرترابرایتدراینگفتارگردآوریکردم.«2
اینروایتامامرضاgبیانیواضحوروشنبرایتمامشیعیاناستکهبدانندبادشنام،توهین،
تهمتوافتراهیچگاهنمیتوانحقیقتاسالمرابرایدیگرانروشننمود.بلکهبایدکهدراینراه

بایدازسلوکقرآنیوالهیپیرویکنندکهمیفرماید:
»و ُقوُلواْ ِللنَّاِس ُحْسنا3ً

وبامردمبهزبانخوشسخنگویید.«
همچنانکهمیفرماید:

»اُْدُع إِِل َسِبیِل َربَِّک ِباْلِحْکَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو َجاِدْلُهم ِبالَِّتی ِهی أَْحَسُن4

بهوسیلةحکمتواندرزهاینیکوبهراهپروردگارتدعوتکنوباآنها]مخالفان[بهطریقی
کهنیکوتراست،بهمناظرهبپرداز.«

آیادرجاییکهقرآنرعایتاصولادبوعفتونزاکتراحتیدربرابرخرافیترینادیانالزم
میشمارد،دیگربهانهایبرایشخصوگروهیباقیمیماندتاباتوهینبهعقایدسایرمسلمانان،

موجباتتعصبوخصومترادرمیانمسلمانانایجادکند؟!
بااینرویکرداستکهابواسحاقاحمدبنابراهیمثعلبینیشابوری5درکتابالکشفوالبیانعن

1. انعام / 108

2. شیخ صدوق، عیون أخبار الرضاg، ترجمۀ علی اکرب غفاری، ج1، ص613و614.
3. بقره / 83.

4. نحل /| 125.
5. وفات: 427ق.
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تفسیرالقرآنباسندخویشازامامرضاgوآنحضرتازپدرشوایشاننیزازپدربزرگوارش
امامجعفرصادقgروایتمیکند:

»اجَتَمَع آُل ُمَحّمًد عىل الَجْهِر ِبـ )ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحیِم( و َعىل أْن َیْقُضوا َما َفاَتُهم ِمْن َصالِة الَلیِل ِبالَنهار، و 

َعىل أْن َیُقوُلوا ِفی أبی ِبکٍر و ُعَمَر أْحَسَن الُقوِل و ِفی صاحبِهام.

ِ الرَّْحِن الرَِّحمِی«واینکهقضاینمازشبرا آلمحمد]b[اجتماعکردهاندبربلندگفتن:»بِْسِم اللَّ
درروزمیتوانبهجاآوردواینکهدربارةابوبکروعمروپیروانآنهابایدنیکوسخنگفت.«1
البتهبایدتصریحکردکهامامgدراینروایتدرمقاممدحخلفانیستند؛بلکهمیخواهندشیعیان
راازتوهینودشنامهایزشتوزنندهبهآنهابازدارند،بیشکاینتوهینهاودشنامهاجزایجاد
کینهوِحقدبرایاهلسنت،اثریدیگرنداردوحتیباموضعگرفتناهلسنتدرمقابلاینقضیه،

بابنقدرفتارخلفانیزبرایآنهامسدودمیشود.
البتهممکناستعدهایبعضیازاینروایاترابرتقیهحملکنندیاآنهاراساختهوپرداختة
اهلسنتبدانند؛امامجموعروایاتوسیرةعملیائمهbشکیباقینمیگذاردکهآنبزرگواران
بهباورهایاهلسنتحساسبودندوبهتحریکاحساساتآنهانمیپرداختند.چنانچهروایتشده
پسازآنکهمأموندخترشرابهامامجوادg تزویجکرد،درمجلسیکهمأمونوامامجوادو
 bیحییبناَْکَثموگروهبسیاریدرآنحضورداشتند،یحییبناَْکَثمبهقصدتخریبوجهةاهلبیت
وایجادفضایتعصبمذهبیدرآنجمع،فضایلیرابرایخلفاازاحادیثنبویبیانمیکردکه
امامجوادbبههمهبااحتراموبهصورتعلمیومنطقیپاسخمیدادوبرایدرهمشکستنفضای
ْنِكِر َفْضِل أيَِب َبْكٍر َو لَِكن ...؛ من منکر فضیلت ابوبکر  تعصبدرابتدایاستداللخویشمیفرمود:» لَْسُت ِبُ

ْنِكٍر َفْضَل ُعَمر َو لَِكن ...؛ من منکر فضیلت عمر نیستم؛ ولی...«.2 نیستم؛ ولی...«، » لَْسُت ِبُ

اینگونهامامبادرنظرگرفتنمالحظاتاعتقادیاهلسنتوبدونهیچتوهینی،بهنقدسخنان
فتنهانگیزیحییبناَْکَثمپرداختوتوطئههایاورابرایبیاحترامیبهمقدساتاهلسنتناکام

گذاشت.
امامتأسفانهامروزعدمتوجهبهتوصیههایاهلبیتbموجبفتنههایمذهبیدرجهاناسالم
شدهاست،آنگونهکهازیکطرفگروهیبازبانوگفتاراحساساتمذهبیطرفمقابلرامجروح
میسازدوگروهدیگردرمقابلباقتلوجنایتنسبتبهمسلمانان،فتنهگریرامسلکخویش

قراردادهاند،ازاینجهتاستکهامامرضاgمیفرمایند:
»اْلُمْسِلُم الَِّذي َيْسَلُم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َو َيِده3 ؛ 

مسلمانآنکساستکهمسلماناناززبانودستشسالمتباشند!«

نهیازجدالومخاصمهدردین
متأسفانهیکیازاموریکهمسلمانانراازاصلدیندورمیکندوآنهارادرگیرحواشیبیفایده

1  . ثعلبی نیشابوری، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، ج 1، ص 106. 
2  . احمد بن علی َطربِسی ، االحتجاج، ج2، ص447؛ بحار االنوار، ج50، ص80.

3. شیخ صدوق، عيون أخبار الرضا عليه السالم،ترجمه غفارى و مستفيد، ج 2، ص4.
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مینماید،جدالومراءومخاصمهدراموردینیومذهبیاست؛جدالیکهنهبرایآگاهسازیو
بیانحقیقتبهکارمیرود،بلکهبرایغلبهبردیگرانوپیروزنشاندادنخویشاست،درایننوع
جدالبرایدوطرفمهمنیستکهآنچهدرپاسخبیانمیشودحقاستیاباطل،ویااینکهآنها
بامطلبحقیدرمخالفتهستند،بلکهدوطرفمیخواهندبههرروشوهرسخنیطرفمقابل
رامحکومومنکوبکنند.ازهمینروامامرضاgبهواسطهپدرانبزرگوارشازامیرالمؤمنین

علیgروایتمیفرماید:
»َلَعَن اللَُّه الَِّذيَن ُيَجاِدُلونَ  ِف  ِديِنهِ  أُوَلِئَك َمْلُعوُنوَن َعىَل ِلَساِن َنِبيِِّه؛خداوندمتعاللعنتکردهاستکسانی

راکهدربارهدینخدامجادلهمیکنند،واینانبهلسانرسولخداkنیزملعونند.«1
متأسفانهچنینمناظرههاییکهبهمنظوراظهارفضلوصرفاغلبهبردیگرانصورتگیرد،سرچشمه
بسیاریازخویهاورفتارهایزشتیازجملهریاوتظاهر،عیبجویی،خودستایی،تکبر،حسد،
جاهطلبی،نفاقودورویی،نسبتهایناروادادنبهدیگرانوبسیاریصفاتناپسنددیگرمیشود.
البتهمناظرهوگفتگواگربههدفروشنساختنحقبودهوباتعاملعلمیبادیگرانهمراهباشد،
شاملخطاباینروایتنیستومیتوانددرجایگاهخاصخودبسیاریازسوءتفاهمهاوتعصبات

بیپایهراازمیانمسلمانانریشهکنکند.
بدیهیاستمجادلهومناظرههنگامیمؤثرميافتدکهحقوعدالتودرستیوامانتوصدق
وراستیبرآنحکومتکندوازهرگونهتوهینوتحقیروخالفگوییواستکبارخالیباشد،و

خالصهتمامجنبههایانسانیآنحفظشود.
ازهمینرواگرچهمأمونبهانگیزههایمختلفهموارهمناظرههاییرامیانامامرضاgوعلمای
اهلسنتویاعلمایسایرادیانبرنامهریزیمیکردولیآنحضرتافزونبررعایتتمامجوانب
حق،تأکیدیفراوانبراخالقمناظرهعلمیداشتندبهگونهکهبهطرفمقابلفرصتمیدادندتا
ذهنخودرافعالنموده،هرگونهاشکال،ابهاموایرادیداردمطرحنماید.همچنینآنحضرت
هرگزدرسخنگفتنباایشانسخنزشتیبرزباننمیآوردوهیچگاهآنانراسرزنشنمینمود،
عیوبآنانراجستجونمیکردوهرگزدرمناظراتسخنآنانراقطعنمیکردمگرآنکهازحد

گذشتهباشد.2
بااینرویکرداهلبیتbهموارهبابرشمردنآیاتقرآنکریمدررابطهاخالقوآدابمناظره،
ضمننهیازمجادلهومخاصمهدراموربیفایدهمذهبیبهتببینمجادلهاحسنپرداختهاند
چنانچهامامحسنعسکریgازجدبزرگوارشانامامصادقgروایتمیکنندکهآنحضرت

درتبیینمعنایمجادلهاحسنوغیراحسنفرمودند:
مجادلهغیراحسن،مجادلهایاستکهباباطلگوییبهبحثبپردازیواودلیلیبرباطلخود
اقامهنمایدولیتوبادلیلیکهخداوندبهحقدرمقابلاوقرارداده،باطلشراردنکنی،بلکه
فقطحرفاوراانکارکنییامنکریکواقعیتوادعایصحیحیبشویکهاوبرایاثباتادعای
باطلخودازآنکمکگرفتهاستوبدینسببآنحّقراانکارنمودهوبهباطلیمعترف

1. شیخ صدوق، عيون أخبارالرضاg، ترجمه غفارى و مستفيد، ج 2، ص116.
2. برای مطالعه مناظره های امام رضاg به کتاب عيون أخبار الرضاg مراجعه شود.
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شوی،ازخوفآنکهميترسیبهواسطهآندلیلمطلوباوثابتشود!وهمهاینهابهخاطر
آناستکهتوراهخالصیوپاسخدادنبهاورانمیدانی!واینچنینمجادلهومناظرهایبر
شیعیانماحراماستزیراموجبفتنهوگرفتاریپیروانناتوانماونیزاهلباطلاست،]وآنها
رادرگیرخطاواشتباهمیکند[اّمااهلباطلآننقطهضعفراهنگامبحثباافرادناتواناز
شما،دلیلیبرپوچیاستداللهایشماوحجتیبرادعایباطلشانقرارمیدهند،وافرادناتوان
شماازمشاهدهاینوضعدلگیرومحزونمیشوندچونمیبیننداعتقادصحیحآنهادرچنگ
اهلباطلتضعیفگردید.واّمامجادلهاحسنهمانگونهاستکهخداوندبهپیامبرشدربحث

بامنکرینحشرآموختهاست.
امامصادقgسپسبابیاننمونهقرآنیاینمناظرهفرمود:اینمعنایمجادلهاحسناست،
کهدرآنجایهیچعذروبهانهایبرایمخالفباقینمیگذارد،]وشبههواعتراضشمطابق
فهماوپاسخدادهمیشود.[واّماجدالغیراحسنایناستکهمنکرحّقیشویکهتمیزحّق
وباطلطرفبحثراازتوسلبمیکند،وبااینانکارحقتنهااوراازباطلشدورمیسازی]و
نهاینکهاورابهحّقنزدیککنی![واینشیوهممنوعوحراماست،استزیراتونیزماننداو

هستیاویکواقعیتراانکارنمودهوتوواقعیتدیگریرا.
بایدپذیرفتکهبسیاریازمجادلههاومناظرههاییکهبینبعضیازشیعیانواهلسنتصورت
میگیرد،نهتنهاحقرامشخصنمیکندبلکهتنهاخصومتودشمنیرابینمذاهباسالمی

افزونترمینماید.بااینرویکرودمقاممعظمرهبریآیتاهللخامنهایدراینبارهمیفرمایند:
»دریککشوراروپاییغیراسالمِیدشمنتاریخیوبنیادینباکشورهایاسالمی،شمامیبینید
تویتلویزیونشان،مناظرةشیعهوسنیراهمیاندازند.یکیراازشیعهدعوتمیکنند،یکی
راازسنیدعوتمیکنند،کهشمابیاییدتواینتلویزیونباهممناظرهکنید.مقصودشان
چیست؟یککشورمسیحی،یککشوراستعمارگرباسابقهیسیاه،مناظرةشیعهوسنیبه
چهمقصودراهمیاندازد؟میخواهدحقیقتمعلومبشود؟میخواهددربینمباحثهومناظره،
مستمعینومخاطبانشحقرابفهمند؟یامیخواهدازاینگفتگوهاوازآنچهکهدرخالل
اینگفتگوهاممکناستازکسیسربزند،اینآتشاختالفراتشدیدکند؟نفترویاین
آتشبریزد؟اینهابایدمارابیدارکند.اینهابایدمارابهخودبیاورد؛بایدهشیاربشویم.شیعه
منطققویایدارد؛استداللمتکلمینشیعهوعلمایشیعهدربارةمباحثتشیعاستداللهای
پوالدینومحکمیاست؛امااینربطینداردبهاینکهدردنیایتشیعشروعکنندبهمخالفان
خودشانبدگوییکردنواهانتکردنوایجاددشمنیکردن،آنهمدرمقابلهمینجور،و
آتشدعوادرستکنند.مااطالعداریم،بندههمامروزاطالعدارم،همازگذشتهاطالعدارمکه
پولهاداردخرجمیشودبرایاینکهاینهاکتابفحشودشناموتهمتبنویسندعلیهآنها،
آنهاکتابفحشودشناموتهمتبنویسندعلیهاینها؛پولهردوراهمیکمرکزمیدهد؛
پولهردوکتابونشرهردوکتابازیکجیبخارجمیشود.اینهاهشداردهندهنیست؟

اینهارابایدتوجهکنند.«
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تبیینصحیحمعارفاهلبیتbورازداری
به رانسبت توانستسایرمسلمانان تنهاچیزيکهخواهد ائمهbميتواندریافتکه ازکالم
مقاموااليالهيائمهbآگاهيدادهوآنهاراملزمبهتبعیتازآنبزرگوارانسازد،بیانمحکمات
ومحاسنکالمایشاناست.معارفيکهحقیقتعالیةآنهابرايتماميمسلمانانآشکاربوده،حتي
نمودهاست.چنانچه bائمه وعلمي رفیعمعنوي بهجایگاه اعتراف به وادار را افراد متعصبترین

عبدالسالمَهَرِويميگوید:
ازامامرضاgشنیدمکهچنینميفرمود:

»خداوندرحمتکندکسيراکهامرمارازندهبدارد.
پرسیدم:چگونهامرشمازندهمیشود؟

حضرتفرمودند:علوممارابیاموزدوبهمردمبیاموزاند،زیرااگرمردمبرآنگفتارنیکاطالع
ميیافتند،ازماپیرويميکردند1.«

همچنانکهامامصادقgنیزدرتوضیحاینمعناميفرمایند:»رحمتخدابرآنبندهايکهما
رانزدمردم]عامه[محبوبگرداندومنفورآناننکند.بهخداقسم،اگرمحاسنسخنماراروایت

ميکردند،ارجمندتربودندوهیچکسنميتوانستبدانهاهیچنسبتی]دردسرساز[بدهد.2
بااینمقدمه،بهبیاناینمطلبمیپردازیمکهبیشکبعضیازباورهایمذهبیشیعه،برای
اهلسنتپذیرفتنینیستوآنهاتحملوظرفیتقبولایناعتقاداتراندارند؛زیرایامبانی
اعتقادیشیعهراقبولندارند،یامعرفِتالزمرادراینبارهکسبنکردهاند.ازهمینرومطرحکردن
بعضیازاندیشههایشیعهبرایآنان،واکنششدیدایشانرادرپیدارد؛آنگونهکهممکناستبه

مکتباهلبیتbتوهینکنندوازآنرویبرتابند.
متاسفانههموارهبیتوجهیبهاینموضوعوبیانمعارفواعتقاداتیکهعامةمسلمانانواهلسنت
تواناییدرکآنهارانداشتهاند،بیشترینوسهمگینترینضربههارابهمکتباهلبیتbوارد
کردهوموجبفاصلهگرفتنهرچهبیشترعامةمسلمانانازمعارفالهِیآنبزرگوارانشدهاست.
وقتیاهلبیتbحتیجانمقدسخویشرانیزفدایتبلیغاینمعارفمیکردند،ضایعکردن
اینمعارفبدینروش،ازجنگبااماموبهشهادترساندنایشانخطیرتراست.امامصادقgدر

سفارشهایخویشبهمحمدبننُْعمانمیفرماید:
»ایپسرنعمان،فاشکنندةسّر]ما[مثلُکشندةماباشمشیرخودشنیست؛بلکهبارگناه
اوسنگینتراست؛بلکهگناهاوسنگینتراست؛بلکهگناهاوسنگینتراست.ایپسرنعمان،
هرکسحدیثیضدمانقلکند،ازشمارکسانیباشدکهمارابهعمدکشتهاست،نهبهخطا.«3
درتوضیحاینروایتبایدگفتکسیکهبهبیاِننابجایمعارفدینیواعتقاداتشیعهمیپردازد،

1. شيخ صدوق، عيون أخبار الرضا، ج2، ص275 و معاين األخبار، ص180 و مصادقة اإلخوان، ص36 و شيخ حر عاميل، وسائل الشيعة، 
ج27، ص92 و بحار االنوار، ج2، ص30 و سيدحسین بروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج1، ص238.

2. عيل بن بابويه، فقه الرضا، ص356؛ شيخ كليني، كايف، ج8، ص229؛ عيل بن حسن بن فضل طربيس، مشكاة االنوار يف غرر االخبار، 
ص317 و بحار االنوار، ج75، ص348. )سند این روایت صحیح است. حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن وهيب بن حفص 

عن أيب بصري(
3. ابن شعبۀ حرانی، تحف العقول، ص309؛ بحار االنوار، ج75، ص288.
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درواقعسایرمسلمانانراازمکتباهلبیتbمنزجرمیکندوحجابیمیاناهلسنتومعارِف
اهلبیتbپدیدمیآورد.گناهچنینعملیبسیارسنگینترازبهشهادترساندنائمهbاست؛
زیراپیشوایانشیعههمگیجاِنمقدسشانرافدایتبلیغوگسترشمعارفراستیناسالمکردند
با ازهمینرو بماند. انحرافهامصون ازکجیهاو آنان،دیناسالم اندیشة بهواسطةزالل تا
شهادتهریکازآنبزرگواران،اینمعارفبیشازپیشگسترشمییافت.آری،دشمنانجان
امامحسینgراگرفتند؛امااندیشههایالهیآنحضرتراجاودانهوجهانیساختند.حالاگر
کسیباتبلیغنادرستوبیاننابجایاعتقاداتشیعه،مردمراازمکتباهلبیتbمتنفرکند،آیا
گناهِکاراورامیتوانبابهشهادترساندنائمهbیکیدانست؟هرگز.دشمنانیکهجانائمهbرا
گرفتند،نتوانستنددراندیشههایایشانِخللیواردکنند؛اماآندوستنادان،اندیشههایامامرا

متروکومهجورمیکند.اینمطلبیاستکهائمهbبارهابرآنتأکیدکردهاند:
»َما َقَتَلَنا َمْن أََذاَع َحِدیَثَنا َقْتَل َخَطأ َو َلِکْن َقَتَلَنا َقْتَل َعْمد.1

آنکهاحادیثمارافاشمیکند،مارابهخطانکشتهاست؛بلکهازرویعمدماراکشتهاست.«
ودرروایتدیگریفرمودند:

َنا.2 »َمْن أََذاَع َعَلیَنا َحِدیَثَنا ُهَو ِبَْنزَِلِة َمْن َجَحَدَنا َحقَّ

هرکهحدیثمارابرضدمافاشکند،مانندکسیاستکه]دانسته[حقماراانکارکند.«
همچنیندرحدیثدیگریآمدهاست:

»قسمبهخداییکهدانهراشکافتوآدمیراآفرید،دشنامگوییکهآبرویمارامیبردو
گردنکشیکهبهجنگودشمنیماآمدهاست،پُرزحمتتروشدیدترازکسینیستندکه

گفتارمانرانزدکسانیپخشمیکندکهتحملشراندارد3.«

نهیازسخنانورفتارهایغالیانهووهنآمیز
همهمیدانیمکهوالیتحقیقیوانحصاریازآنخداستوازغیرخداکاریساختهنیست؛آنگونه

کهقرآنکریمبایادآوریاینمعنامیفرماید:
»َفاللَُّه ُهَو اْلَوِلی4؛ 

والیتمنحصراًازآنخداونداست«،
وهمچنیندرآیهایدیگرمیفرماید:

»َو ما َلُکْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِلیٍّ َو ال َنِصیر5؛ 

برایانسانولیویاوریجزخدانخواهدبود.«
1. محمدبن یعقوب کلینی، کافی، ج 4، ص111؛ احمد بن محمد بن خالد برقی، محاسن، ج1، ص256؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج16، 
ص251؛ ورام بن ابی فراس، مجموعة ورام، ج2، ص163. در روایتی دیگر از آن حرضت نقل شده است: »من أذاع علینا شیئا من 
أمرنا فهو کمن قتلنا عمداً و مل یقتلنا خطأ« )نک: احمد بن محمد بن خالد برقی، محاسن، ج1، ص256؛ محمدبن یعقوب کلینی، 

کافی، ج2، ص371(.
2. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج 4، ص 111؛ محمد بن ابراهیم نعامنی، الغیبة ، ص36؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص250؛ 

بحار االنوار، ج72، ص85. 
3. شیخ مفید، اإلختصاص، ص252.

4. شورى / 9.
5. بقره / 107.
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ازهمینروهنگامیکهسخنازوالیتپیامبرواهلبیتbبهمیانمیآیددرواقعاینوالیت
برگرفتهازهمانوالیتالهیبودهوجدایازآننیست.پساهلبیتbبرایماهیچگاههدفو
مقصودنهایینبودهونیستند.محبتوعشقمابهآنبزرگواراننیزبهخاطروالیتالهیاستکه
دروجودآنهاتبلوریافتهاست.همچنینازآنجهتتبعیتواطاعتایشانبرماواجباستکهآنها
مارابهوالیتواطاعتازخداوندرهنمونمیسازند.دراینراستابایدابرازمحبتواطاعتمابه
اهلبیتbنیزبهگونهایباشدکهدیگرانگماننکنندکهشیعه،ائمهخودراهدفومقصودنهایی
میداندوبرایآنبزرگوارانمحبتووالیتیمستقلازوالیتخداوندقائلاست.البتهاینمعنادر
ذهنبیشترشیعیانمتمرکزبودهوهمهبهآناعتقاددارند،اماگاهیرفتارهاوسخنانبعضیاز
شیعیانناآگاهخالفآنرابهدیگرانالقاءمیکند.ازاینجهتاهلبیتbبارهابهشیعیانتذکر
دادهاندازجملههنگامیکهعبدالسالِمَهَروِیخدمتامامرضاgعرضمینماید:مردمشایع

کردهاندکهشمااّدعامیکنیدمردمبندهزرخریدماهستند!آنحضرتدرپاسخفرمودند:
هاَدِة أَْنَت َشاِهٌد ِبأَنِّ َلْم أَُقْل َذِلَك َقطُّ َو اَل َسِمْعُت أََحداً ِمْن  امواِت َو اْلَرِْض عاِلَم اْلَغْيِب َو الشَّ  اللَُّهمَّ فاِطَر السَّ

ِة َو إِنَّ َهِذِه ِمْنَها؛ آَباِئ علیهم السالم َقاَلُه َقطُّ َو أَْنَت اْلَعاِلُم ِبَا َلَنا ِمَن اْلَمَظاِلِم ِعْنَد َهِذِه اْلُمَّ

خداوندا!ایکسیکهآسمانهاوزمینراآفریدهایوبهناپیداوپیداآگاهی،توشاهدیکهمن
چنینمطلبیراهرگزنگفتهام،وازاحدیازپدرانمbنشنیدهامکهچنینکالمیگفتهباشند،
بارالها!توخودمیدانیکهازاینمردمچهستمهاییبهماواردشدهاست،واینکهاینافتراهم

ازستمهایایشاناستکهدربارهمارواداشتهاند.«
جالباینجاستآنحضرتپسازاینسخن،استداللیدررداینشایعهبیاننمودهوسپسبر
ایننکتهتأکیدفرمودندکهاطاعتازاهلبیتbبهخاطروالیتیاستخداوندبهایشاندادهاست،

ایشاندراینبارهمیفرمایند:
»ایعبدالّسالمآیاتومنکریآنچهراخداوندتعالیازوالیتوامامتمابرتوودیگرانواجب

فرمودهاستچنانکهدیگرانمنکرند؟«
گفتم:»پناهبهخدا،هرگز!بلکهمنبهوالیتوامامتشمااقراردارم.«1

متأسفانهامروزرسانههایوهابیتوشیعهستیزبهنمایشصحنههاییهمچونقمهزنیبعضیاز
شیعیاندرعزاداریمیپردازندوتمسکبهاینصحنههاضمنتکفیرشیعهوبدعتگذارنامیدن

آن،اعمالغیرانسانیوخشونتآمیزخویشراعلیهشیعیانتوجیهمیکنند.
کافیاستلحظهایخودرادرجایآنمردوزنوحتیکودکیقراردهیدکههیچشناختوتصور
صحیحیازشیعهنداردومذهبتشیعهماکنونبااینتصاویربهآنهاشناساندهمیشود؛مسلمان
اهلسنتیکههموارهازشیعهنزداوبدگوییشدهوشیعهرابهعنوانفرقهایگمراهوبدعتگذار
بهاوشناساندهاند.آری،متأسفانهامروزتصاویروفیلمهایحرکاتورفتارهاینامناسببعضیاز
،kشیعیان،دستآویزهاییبرایدورنگاهداشتنملتهایمسلمانازحقیقترسالترسولاهلل
است؛اینتصاویردستآویزهاییاستبرایقتلشیعیانعراق،پاکستانودیگرکشورهایاسالمی؛

1. شیخ صدوق، عیون أخبار الرضاg، ترجمه غفارى و مستفید، ج 2، ص431.
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یکاستشهادیوهابیبااینتصاویرروزانهدههاشیعهمیکشد،خودرافریبندهیم،مادرمقابل
اعمالخودمسئولیموبیتفاوتینسبتبهاثراتاینمراسم،قطعاعقاباخرویخواهدداشت.واین

مطلبدقیقاهمانتذکریاستکهرهبریانقالبنسبتبهقمهزنیداشتهاندوفرمودند:
دلسوزی روی از ،bوالیت و نبوت خاندان عاشق و متدین مردم به اینجانب »عرایض 
حضرت شهیدان ساالر به مردم محبت و اخالص چگونه که میبینم اینجانب است،
اباعبداهللالحسینg،موردجفاوقضاوتهایجهانیواقعمیشود؛چگونهدرکروشنبینانة
آناندراعتقادبهمقامواالیاهلبیتb،بهخاطربعضیاعمالجاهالنهحملبراموری
میشودکهازساحتشیعهوائمةبزرگوارشانبسیدوراست؛میبینمکهچگونهعزاداریبر
جگرگوشهگانزهرایاطهرb،موردتبلیغسوءدشمنانمتعصبوتبلیغاتچیهایشیطان
استعمارقرارمیگیرد؛میبینمکهبعضاعمالیکههیچریشهدینیهمنداردبهانهبهدست
بهعنوانآیینخرافه العیاذباهللـ دشمنمغرضمیدهدکهبدانوسیله،هماسالموتشیعراـ
معرفیکنندوهمبغضوعداوتخودرانسبتبهنظاممقّدسجمهوریاسالمیدرتبلیغات
خودآشکارسازند.شیعهمحبومخلصیکهدرروزعاشوراباقمهسرورویخودوحتی
کودکانخردسالخودراخونینمیکند،آیاراضیاستکهبااینعملخوددرروزگاریکه
هزارانچشمعیبجووهزارانزبانبدگودرپیبدمعرفیکردناسالموتشیعاستعملاو
رامستمسکدشمنیخودقراربدهد؟آیاراضیاستکهباتظاهربهاینعمل،خوندههاهزار
جوانبسیجیعاشقصفتراکهبرایآبرودادنبهاسالموتشیعونظامجمهوریاسالمی
برزمینریختهشدهاستضایعسازد؟آنچهازقولمراجعسلف،رحمتاهللعلیهم،نقلشده
است،بیشازایننیستکهاگراینکارضررندارد،جایزاست.آیاسبککردنشیعهدرافکار
،kجهانیانضررنیست؟آیامخدوشکردنمحبتوعشقشیعیانبهخاندانمظلومپیامبر
وبهخصوصشیفتگیبیحدوحصرآنانبهساالرشهیدانg،رابدجلوهدادنضررنیست؟
کدامضررازاینباالتراست.اگرقمهزدنبهصورتعملیانفرادیدرخانههایدربستهانجام
میگرفت،ضرریکهمالکحرمتاستفقطضررجسمیبود؛وقتیاینکارعلیرؤساالشهاد
ودرمقابلدوربینهاوچشمهایدشمنانوبیگانگانبلکهدرمقابلچشمجوانانخودمانانجام
میگیرد،آنوقتدیگرضرریکهبایدمعیارحرمتباشدفقطضررجسمیوفردینیست،
بلکهمضراتبزرگتبلیغیکهباآبرویاسالموشیعهسروکارداردنیزبایدموردتوجهباشد.«1

احترامبهقوانینمذهبیدیگرمسلمانان
مذهبتشیعبهاحکاموقوانینشرعیمذاهبوادیاندیگراحتراممیگذاردودرروابطوتعامل
میانشیعهوسایرمذاهباسالمی،آثاروضعیایناحکامازسویشیعهبهرسمیتشناختهمیشود
ومالکبرخوردشیعیانباآنهاقرارمیگیرد.بهدیگرسخن،شیعهرعایتقوانینهرمذهبیرا
برایپیروانآنالزممیداندواینقوانین،مبنایتعاملشیعهباآنهاخواهدبود.ازهمینرو
صحیحبودناعمالآنهاوتَرتُِّبآثارِصحتازسویشیعه،منوطبهایناستکهاعمالآنهاطبق

1  . پاسخ رهرب معظم انقالب اسالمى به نامه امام جمعه اردبيل 27 خرداد 1373.
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مذهبخودشانصحیحباشدولزومیبهرعایتاحکامشیعهنیست.
اهلبیتbروایاتفراوانیدرتبیینوتأکیداینمعنابیانکردهاند؛آنگونهکهفقهایشیعهبا
استفادهازمجموعاینروایاتبهتأسیساصلیفقهیبهنام»قاعدةالزام«پرداختهاند.مفاداین
قاعدهایناستکهاعمالپیروانمذاهبدیگرکهطبققوانینمذهبیخودشانانجامشدهاست،
ازدیدگاهشیعهصحیحاستوبایدآثاروضعیایناعمالبرآنهاُمترتِّبشود.مثاًلاگرمردی
ازاهلسنت،زنشرادریکمجلسسهطالقهکردودرآنمجلسبهزوجةخودگفت:»اَنِت
طالٌقثاَلثاً«،اینطالقطبقمذهباهلسنتصحیحاستوزنمطلقهخواهدبود.لذااهلسنت
میتوانندبعدازگذشِتعّده،باچنینزنیازدواجکنند.ولیبرطبقنظرفقهایشیعه،چنینطالقی
باطلاستوجداییحاصلنشدهاست.بااینحالبرطبقمفادقاعدةالزام،فردیشیعهمیتوانداین
زنراکهطبقمذهبخودشاینگونهطالقدادهشدهاست،بهعقدخوددرآورد.حقیقتاینکه
اگرقاعدةالزامنبود،همزیستیمسالمتآمیِزشیعهباپیروانمذاهبوادیاندیگر،ممکننبودو
شیعیاندرروابطاجتماعیباآنهابامشکالتفراوانیروبهرومیشدند.فروعاتفراوانیبرایقاعدة
الزامدرکتبفقهیوجودداردوبحثآنرامیتواندرابوابمختلففقهشیعه،ازعباداتگرفته

تامعامالتومباحثوضعیوحقوقیوحتیحکومتی،دنبالکرد.
همانگونهکهگذشتاینقاعدهبرگرفتهازروایاتاستواحادیثفراوانیدراینبارهدرکتابهای

بنطاوسگوید:بهامامرضاgعرضکردم: شیعهموجوداست،دریکیازاینروایاتعبداهللَّ
برادرزادهایدارمکهدخترمرابهاودادهام،شرابمینوشدودائماازطالقسخنميگوید،)و

یاچندبارصیغهطالقراجاریکردهاست(.
حضرتامامرضاgفرمودند:

»اگرازشیعیاناست،مانعیندارد)طالقشصحیحنیست(ولیاگرازاهلسّنتاست،دخترت
راازاوجداکن،عرضکردم:فدایتشوممگرازامامصادقgروایتنشدهاستکه:بازنانیکه
سهباردریکمجلسطالقدادهشدهاندازدواجنکنید،زیرا]سهطالقدریکمجلسصحیح

نیست[وآنانهنوزشوهردارند.
امامرضاgفرمودند:اینحدیثدرموردزنانیاستکهشوهرشانشیعهباشد،نهزنانیکه
شوهرشانسّنیاست،زیراهرکسدینیرابپذیرد،احکامآندینشاملحالشمیشود.1«

1. شیخ صدوق، عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج 1، ص624. إِنَُّه َمْن َداَن ِبِديِن َقْوٍم لَزَِمْتُه أَْحَكاُمُهْم.
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مقابلهباتکفیرگرایی
واقعیتایناستکهطبقروایاتفراوانیکهازاهلبیتbرسیدهاستهمةمردمدرشناختحق
وپیرویازآندریکسطحنیستندوازاینروتعالیمدیننیزدارایالیههایمختلفمعناییاست
کههرکسبنابرتوانمندیوپذیرشیکهازدینداردازآنبهرهمیبردونبایدهیچکسرابهغیراز
آنچهتوانشراداردمجبورساختویاتصورنمودکهکسانیاعتقاداتماراندارندمسلماننبودهو
کافرهستند.بااینرویکرددرروایتی،امامصادقg پسازتقسیممعارفاسالمیبههفتسهم،
بهتبییناینمطلبمیپردازدکههرمسلمانیبهمیزانخویشازاینمعارفبهرهگرفتهاستو
تحمیلبیشازتوانمعارفالهیبهافرادموجباتتنفروبیزاریآنهاازدینرافراهممیسازد.

سپسحضرتمیفرماید:
»بنابراینشماهمبرمردمفشارنیاورید.مگرنمیدانیکهفرمانرواییدولتبنیامیهبهزور
شمشیروفشاروستمبود؛ولیفرمانرواییمابامداراومهربانیومتانتوتقیهومعاشرتنیکو
وپاکدامنیوکوششاست؟!پسکاریکنیدکهمردمبهدینشماوَمسلکتانرغبتپیدا

کنند.«1
حسنبنجهممیگوید:

بهامامرضاgگفتم:نزدماقومیهستندکهمحباندولیعزموتصمیمندارند]ودراین
موضوعراسخنیستند.[

حضرتفرمود:»خدانسبتبهآنهاعتابوخردهگیریندارد،]زیرا[خداوندمیفرماید:...
َفاْعَتِبُروایَاأُولِیاْلَبَْصار2ِ؛عبرتگیریدایصاحبانبصیرت«]یعنیسرزنششدگانوعقوبت
شوندگانصاحبانبصیرتهستندکهحقبهایشانرسیدهوبدانعملنکردهویاآنراانکار

نمودهاند.[3
همچنینروایتشدهاستکهحضرترضاgشنیدکهشخصیازشیعیانشميگفت:خداوند

لعنتکندکسانیکهباامیرالمؤمنینgبهجنگبرخاستند،امامبهاوفرمود:
َمْنتَاَبَوأَْصلََح«]یعنی:بهغیرازکسانیکهتوبهکردندوخودرااصالحنمودند.[ بگو:»إاِلَّ

سپسحضرتفرمود:
»گناهآنانکهتخلّفورزیدهوبااودردفعفسادومفسدینهمکارینکردندبزرگتراستازگناه
الموّفق«توفیقتوبهازجانبخداست.4« آنکسانکهبااوجنگیدندوبعدتوبهنمودند.»واهللَّ
اینروایتبیانگرروحآزادونگاهبلندائمهشیعهbدرقبالوقایعاتفاقافتادهدرجامعهاسالمی

استکهبدونهیچتعصبشخصیونگاهجانبدارنهایبهاینمسائلمینگریستند.

1. شیخ صدوق، خصال، ص354؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج16، ص164.
2. حرش / 2.

3. شیخ کلینی، کافی، ج 1، ص11.
4. شیخ صدوق، عيون أخبار الرضا عليه السالم، ترجمه غفارى و مستفيد، ج 2، ص 169.
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مسابقه حدیث همدلی

* سـؤاالت از متن موجود طرح شـده است و افراد باالي 12 سـال مي تـوانند در اين 
مسـابقه شركت نمايند.

* براي شركت در مسابقات فرهنگي، به روشهاي زير مي توانيد اقدام كنيد:
1. ارسال پيامك به سامانه ی 3000802222

 2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال مجازی معاونت تبليغات و ارتباطات اسالمی به آدرس
 www.razavi.aqr.ir و شركت در مسابقه 

* براي شركت در مسابقه از طريق پيامك كافي است شماره ي گزينه هاي صحيح سؤاالت 
را به صورت يك عدد پنج رقمي از چپ به راست، پس از ذكر نام مسابقه، به همراه نام و 

نام خانوادگي، به سامانه ي 3000802222 پيامك نماييد.
مثال: حدیث همدلی 13242 محمد گلشني

هر فرد فقط يك بار مي تواند در مسابقه شركت نمايد. پيامك ها و پاسخنامه هاي تكراري 
حذف مي شود.

* قرعه كشي به صورت روزانه انجام مي شود و نتيجه قرعه كشي از طريق همين سامانه، 
به اطالع برندگان خواهد رسيد.

تذكر: مطالب، نظرات و پيشنهادهاي خود را در پيامك جداگانهاي ارسال نماييد.
تلفن تماس: 2002569 3– 051
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سوال اول. طبق متن مسابقه ي فرهنگي»حدیث همدلي« كدام گزینه درست است؟

1. وحدت و انسجام از لوازم رشد اصلي ملت ها و نزديك شدن به كمال واقعي است.
2. از نظر وهابيون و اهل تسنن بايد همه ي مسلمانان انديشه ي آنان را بپذيرند.

3. وحدت مذهبي يعني اين كه از ميان همه ي مذاهب اسالمي فقط يك مذهب انتخاب شود.
4. همه ي موارد

سوال دوم. آیه ي 64 سوره ي مباركه ي آل عمران بر كدام گزینه داللت دارد؟

1. وحدت اديان توحيدي
2. وحدت فرقه ي اسالمي

3. اتحاد و هم بستگي شيعيان جهان با هم ديگر
4. اتحاد همه ي مسلمانان در برابر دشمنان اسالم

ميليارد  یك  قریب  كه  نداشت  معنا  بود،  اسالمي  كلمه ي  وحدت  »اگر  سوم.  سوال 

جمعيت مسلمين زیر دست قدرت باشند«. این سخن از كيست؟

1. حضرت امام خميني
2. امام موسي صدر

3. شهيد مطهري
4. شهيد نواب صفوي

سوال چهارم. در كدام آیه از قرآن كریم توصيه شده است كه با حكمت و اندرزهاي 

نيكو، مردم به سوي خداوند دعوت شوند؟

1. آيه ي70 سوره ي مباركه ي آل عمران
2. آيه ي 125سوره ي مباركه ي نحل
3. آيه ي 115 سوره ی مباركه ي انعام

4. آيه ي 16 سوره ي مباركه انبياء
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سوال پنجم. بر اساس متن مسابقه ي فرهنگي»حدیث همدلي« كدام گزینه درست 

نيست؟

1. محبت و پيروي از اهل بيتبه خاطر واليت الهي آنان است.
2. واكنش هاي شديد بعضي از اهل تسنن به خاطر عدم شناخت آن ها از مباني اعتقادي شيعيان است.
3. با ياد گيري علوم اهل بيت و آموختن آن ها به مردم امر امامان معصوم زنده مي شود.

4. الزمه ي قدرت و عظمت امت اسالمي در برابر دشمنان، اتحاد فكر و انديشه ي آنان در مسائل 
ديني است.

 


